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Mbele a lulendo: 

a study of the provenance and context of the swords found at Kindoki cemetery, 

Mbanza Nsundi, Bas-Congo 

Master dissertation by Amanda Sengeløv 

 

Key words: power symbol, iron, bakongo, burial rites 

 

During the summer excavations carried out by the Kongoking project in the lower-Congo area, 

five swords where found in the tombs at the Kindoki cemetery. The study of these swords aims 

to understand the meaning of the deposition of these elite objects in a grave context and trace 

their provenance. The results of the analysis of these case-studies suggested sixteenth century 

European hilt types unified with indigenous produced blades. Swords were perceived as power 

symbols because of the embedded local mentality towards iron, which had a prominent role in 

the foundation myth of the kingdom. Also the form of the imported sixteenth century swords 

recalled these local ideas of religion and ideology. The swords had two different meanings; 

mainly they were used as investiture and where conceived as status symbols, only occasionally 

they were used as true mbele a lulendo. Mbele a lulendo-swords had a metaphysical connotation 

and were used during several rites, like executions. Some scholars presume that they used two 

kinds of swords for these different purposes; the European swords only as status symbols and 

the native swords as mbele a lulendo. I argue in this dissortation that the European swords 

where a status symbol as well as true mbele a lulendo. There is not a difference in meaning, but 

rather a difference in chronology. The European swords were gradually replaced by indigenous 

fabricated swords, which were inspired by the sixteenth century European examples. This is 

also noticeable in the burial rites. At first the swords where buried in the grave and later they 

were kept and seen as nkisi. But the meaning of the swords remained the same, they were both 

status symbols and ritual objects. The swords at the Kindoki cemetery were buried with the 

dead to represent their status. They were not merely vital objects in the investiture of a noble 

man, they were also put in the grave to perform a last ritual; the transition from one world to 

another.  
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Mbele a lulendo: 

Une étude sur la provenance et le contexte des épées trouvé à la cimetière de Kindoki, 

Mbanza Nsundi, Bas-Congo 

Master mémoire par Amanda Sengeløv 

 

Mots clef: Symbole du pouvoir, fer, Bakongo, rite funéraire 

 

Au cours des fouilles pendant l'été de 2013 dans la province du Bas-Congo effectuées par le 

Kongoking projet, cinq épées sont trouvées dans les tombes au cimetière de Kindoki. L'étude 

de ces épées vise à comprendre la signification du dépôt de ces objets d'élite dans une contexte 

funéraire et tracer leur provenance. Les résultats du analyse sur les cinq épées ont suggéré que 

les types des manches sont européens du XVIe siècle unifiés avec des lames autochtones. Les 

épées sont perçues comme des symboles de puissance par suite de la mentalité locale ancrée 

vers le fer, qui a joué un rôle dans le mythe de la fondation du royaume. Aussi la forme des 

épées importées du XVIe siècle a rappelé ces idées locales de la religion et de l'idéologie. Les 

épées ont deux significations différentes: essentiellement elles sont utilisées comme investiture 

et perçues comme symboles de statut, parfois elles ont été utilisées comme vrai mbele a lulendo. 

Mbele a lulendo-épées ont une connotation métaphysique et sont utilisées pendant plusieurs 

rites, comme les exécutions. Certains savants supposent qu'ils ont utilisé deux types d'épées 

pour ces différents domaines: les épées européennes seulement comme des symboles de statut 

et les épées indigènes comme mbele a lulendo. J’argumente dans ce mémoire que les épées 

européennes étaient un symbole de statut et aussi utilisées comme un mbele a lulendo. Il n'y a 

pas une différence dans le sens, mais plutôt une différence dans la chronologie. Les épées 

européennes ont été progressivement remplacées par des épées autochtones, qui ont été 

inspirées par les exemples européens du XVIe siècle. C'est aussi perceptible dans les rites 

funéraires. Au début, les épées étaient enterrés dans la tombe et plus tard elles ont été gardées 

et considérés comme nkisi. Mais la signification de l'épée restée la même, ils étaient tous deux 

des symboles de statut et d'objets rituels. Les épées au cimetière Kindoki ont été enterrées avec 

les morts pour représenter leur statut. Elles n’étaient pas seulement des objets essentiels dans 

l'investiture d'un homme noble, elles ont également été mises dans la tombe pour effectuer dans 

un dernier rituel: le passage d'un monde à l'autre. 
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Tijdens mijn masterstage mocht ik deel nemen aan de tweede opgravingscampagne van het 

Kongoking-project. De opgravingen vonden plaats in juli 2013 op een grafveld waar mogelijk 

provinciale gouverneurs uit het Kongo Koninkrijk waren begaven. Toen werd er al gesproken 

over de mogelijkheid om een onderwerp, aansluitend op de vele vondsten, aan te nemen als 

thesisonderzoek. Zodoende werd in oktober 2013 besloten dat ik de zwaarden en sabels mocht 

onderzoeken die gevonden werden.  

De interesse die al was aangewakkerd tijdens mijn verblijf in Kindoki, groeide doorheen het 

gehele onderzoek. Hoewel het Kongo Koninkrijk goed gedocumenteerd is in historische 

bronnen, weliswaar enkel gezien vanuit een Europees perspectief, is het archeologische bestand 

nog vrij schaars. De studie betrof dus zowel een grondige literatuurstudie, aangezien mijn 

weinige voorkennis omtrent het onderwerp, en een uitvoerige materiaalstudie. De 

materiaalstudie bleek moeilijker te zijn dan op eerste gezicht werd gedacht. De ontwikkeling 

van Europese zwaarden op zich is zeer ingewikkeld en om deze dan te koppelen aan de evolutie 

in Congo was dan ook moeilijk. De boeken i.v.m. Afrikaanse wapens en specifiek Congolese 

wapens, spreken vooral over de verschillende type werpmessen. De bronnen over zwaarden uit 

de Late Middeleeuwen zijn zeer schaars en ook een overzichtswerk over de aangetroffen 

zwaarden in Congo ontbreekt. Eén titel deed echter wel vermoeden dat zo een beknopt werk 

bestond, namelijk “Les armes ibériques et autres du Bas-Congo”geschreven in La Revue 

Coloniale Belge 6/i37 door Wannyn R. L. in 1951. Helaas is dit werk onvindbaar.  

Ook heb ik meegeholpen met de conservering van de zwaarden. Dit was echter ook een zeer 

moeilijk en tijdrovend werk, waardoor niet alle zwaarden zijn geconserveerd in de loop van het 

schrijven van deze thesis. Het was namelijk de bedoeling om hierna mooie 3D scans te maken 

van het object, maar dit heb ik moeten herzien. Hierdoor heb ik uiteindelijk zelf, weliswaar 2D, 

reconstructies gemaakt. Nog een studie waar geen tijd voor was, maar wel een meerwaarde kon 

betekenen voor het onderzoek was een XRF-studie. Hopelijk kan dit voor toekomstige 

publicaties wel gerealiseerd worden. 
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Ten eerste wil ik mijn promotor prof. dr. De Clercq hartelijk bedanken omdat hij Charlotte 

Verhaeghe en mij heeft gesteund in de keuze om een onderwerp aan te nemen over het Kongo 

Koninkrijk. Zijn tips en feedback zijn zeer nuttig geweest en hebben mij geholpen om steeds 

het uiteindelijk doel voor ogen te houden. Daarnaast wil ik ook mijn copromotor en 

stagebegeleider bedanken, dr. Bernard Clist, voor alle mogelijkheden en de vele hulp. Maar ook 

de rest van het Kongo King-project hebben door hun onderzoek en feedback een enorme 

bijdrage geleverd aan deze thesis. Het bestaan van een server die regelmatig wordt onderhouden 

door Gilles-Maurice de Schryver heeft voor veel tijdbesparing gezorgd en een grote 

toegankelijkheid van de bronnen. Dit deed het onderzoek vlotter en overzichtelijker verlopen. 

De afdeling conservering van metalen van het Jubelparkmuseum verdient ook een grote 

bedanking. Louis Pierre-Baert en Rosa Garcia y Gomez hebben mij goed begeleid, mij veel 

bijgeleerd en veel informatie verschaft. Hoewel de X-rays van één van de zwaarden uiteindelijk 

toch geen resultaat opleverde, wil ik toch Christina Currie van het Koninklijk Instituut voor het 

Kunstpatrimonium (KIK) bedanken voor haar tijd, medewerking en de mooie beelden. Nancy 

Verlinden en Alexander Vral van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika te Tervuren dank 

ik ook voor het ter beschikking stellen van de (tijdelijk) opgeborgen collectie en om mij hiervan 

foto’s te laten nemen. Ten laatste wil ik mijn familie en voornamelijk mijn vriend, Rens de 

Hond, bedanken voor de steun en de vele hulp. Hij heeft mij door deze vermoeiende maar toch 

boeiende tocht door dik en dun vergezeld.  
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Abata = Onderlaag van de bevolking, de 

dorpelingen. 

Ashikongo of Mwissikongo = De elite  

Bakongo = Inwoners van het Kongo 

Koninkrijk, genoemd naar de huidige 

meest westelijke provincie Bas-Congo of 

Neder-Congo.  

Congo = Refererend naar het huidige 

Democratische Republiek Congo en 

grondgebied. 

Fidalgos of criados = Bedienden van de 

Ashikongo, horende tot hun kanda. 

Kabata = Elite binnen de steden 

Kalunga = Scheidingslijn tussen de wereld 

van de levenden en de doden.  

Kanda = Bloedlijn, gemeenschap 

Kitomi = Publieke figuur, tovenaar 

Kongo = Refererend naar de oude 

beschaving en grondgebied. 

Kulunsu = Benaming voor Kongo 

crucifixen zonder Christusfiguur, een 

eenvoudig effen kruis.  

Mabata = De dorpen, woonplaats van de 

Abata.  

Mafulamengo = Naam van een 

bevolkingsgroep, wellicht afkomstig uit de 

Nederlanden, die een nieuwe 

ijzersmeedtechniek introduceerde.  

Malunga = IJzeren armband overhandigd 

bij de investituur dat het rijk 

representeerde.  

Mani mbembo = Belastinginner  

Mani of Mwene kongo = Koning van het 

Kongo Koninkrijk 

Matto Cortado = Koninklijk landgoed 

Mbala = Het hof en de omgeving 

Mbanza = Hoofdstad 

Mbele = Zwaard 

Mbele a Lulendo = Machtszwaard 

Mkuluntu = Ouderen, gerespecteerde 

mensen die de dorpen leidde. 

Mwai = “Slaven van de duivel”, de 

onderste in de sociale rangorde van de 

slaven. 

Ndoki = Heks  

Nganga = tovenaar in de privésfeer, soms 

geassocieerd met hekserij.  

Nganga Lufu = “Bediener van het 

smidsvuur”, een smid met een religieuze 

connotatie.  
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Niombo = Grote mummies, gewikkeld met 

een speciale techniek, voorbehouden voor 

belangrijke mensen. 

Niombo-positie = Speciale S-vormige 

positie van de armen, met de rechterarm 

naar boven en de linkerarm naar onderen 

gericht.  

Nkange = Benaming voor Kongo 

crucifixen met Christusfiguur.  

Nkisi = “Heilig”, beeltenis die bewoond 

wordt door een geest.  

Nkondi = Nkisi met een agressieve 

connotatie.  

Nleke = Vrije slaven , trap hoger in de 

sociale rangorde dan de Mwai. 

Nzimbu = Munteenheid, schelpengeld 

Polanga = De markt 

Simbi = De onsterfelijke geesten van 

waardige mensen. 

Wene wa Kongo = Het Kongo Koninkrijk 
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Tijdens de middeleeuwen bloeiden er niet alleen in Europa belangrijke koninkrijken, ook in 

andere delen van de wereld ontstonden er gelijkaardige vorstendommen, zoals in dit geval het 

Kongo Koninkrijk. De Kongolezen ontleenden de naam van hun vorstendom aan de machtige 

en beroemde rivier die het noordelijke gebied van hun territorium doorkruiste. Wanneer Congo 

met een C wordt gespeld, refereert men naar de recentere geschiedenis, met de veranderende 

politieke ontwikkelingen, zoals Belgisch Congo of de onafhankelijke republieken, zoals het 

Republiek Congo-Brazzaville en de Democratische Republiek Congo. Kongo met een K 

refereert dan weer naar de oude civilisatie van de Bakongo, een eeuwige samenleving met hun 

aloude tradities en grondgebied (Young 1965, 508). Net zoals in vele andere publicaties, wordt 

er hier dan ook gekozen om steeds te verwijzen naar het Kongo Koninkrijk en de inwoners van 

Kongo (Thompson 27, 1981; Fromont 2011).  

Het Wene wa Kongo of Het Kongo Koninkrijk situeerde zich ten zuiden van de benedenloop 

van de Congostroom, in het westen van het huidige DRC1 en het noorden van Angola. Op zijn 

hoogtepunt reikte het rijk van de Atlantische Oceaan in het westen tot de rivier de Kwango in 

het oosten en van de Congorivier in het noorden tot de rivier de Cuanza in het zuiden (Vansina 

1978, 258). Het rijk werd gesticht in het begin van de veertiende eeuw en had een 

gecentraliseerde macht met de koning, aan het hoofd en verschillende gouverneurs of mani die 

heersten over de provinciale steden. De Italiaanse missionaris Bernardino Ignazio vermeldde in 

1740 in zijn aquarellen dat “In tegenstelling tot de heidenen in Brazilië, die dwalen zonder 

leider en wet, stond het Kongo Koninkrijk altijd onder het centrale gezag van hun koning” 

(Ignazio aka Rabagliati 1740, 67). De Portugese zeevaarders, onder leiding van 

ontdekkingsreiziger Diogo Cão, troffen in 1483 namelijk een bevolking aan die meer 

ontwikkeld was dan elders en waarvan de politieke organisatie een zekere gelijkenis vertoonde 

met deze in Europa. Er was een sterke hiërarchie zichtbaar in de protocollaire samenleving en 

de gebruikte landbouw- en bouwtechnieken waren sterk ontwikkeld. Ook had men kennis 

betreffende het smeden van brons en koper en het weven van fijn linnen. Ze hadden bepaalde 

                                                           
1 Democratische Republiek Congo 
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idealen over heerschappij, koningschap en kunst. Vol met informatie, percepties, wetgevingen 

en rechtspraak, ideologie en symboliek geven de verscheidene overgebleven kunstobjecten nog 

steeds deze klassieke samenleving weer (Thompson 1981, 27).  

 

 

 

Vooral het ijzersmeden staat centraal in de Kongo ideologie. In Afrika is er geen sprake van 

een bronstijd, de ijzertijd volgt direct op de steentijd. Men vermoedt dat de techniek, die rond 

de achtste eeuw zijn intrede deed in centraal Afrika, afkomstig was uit het oosten, via Nigeria. 

Wanneer de ijzerbewerking precies zijn intrede deed in het rijk  is onbekend, maar het was dus 

waarschijnlijk zelfs voor de komst van Lukeni. Lukeni was een buitenlandse prins die het 

Kongo Koninkrijk stichtte en volgens de mythe zo ook de kunst van het ijzersmeden in het land 

bracht.2 Men heeft dicht bij Mpozo en Matadi in 1959 Romeinse munten gevonden met keizer 

Trajanus erop, wat wijst op handel met Noord-Afrika (Cuvelier 1961, 213-214). Het is dus niet 

onmogelijk dat de techniek vanuit hier naar Centraal-Afrika is verspreid.  

In de jaren dertig van de twintigste werden orale bronnen gedocumenteerd waarin de mensen 

spraken over de Mafulamengo. Het woordenboek van Laman geeft de volgende definitie: 

“Naam van een clan, naam van een groep blanken en anderen die ijzer op een andere manier 

smeden.” Volgens de traditie, zijn het de Mafulamengo (flamengo, flamand) die de Bakongo 

geleerd hebben om ijzer uit de grond te extraheren en te smeden (Cuvelier 1961, 213-214). 

Volgens Wannyn (1961) waren het goeie ijzersmeden en kerkbouwers die zich concentreerden 

in een nederzetting bewoond door Vlaamse smeden tijdens de Portugese periode.   

Waarschijnlijk introduceerden de Mafulamengo een nieuwe techniek waarbij het ijzer werd 

gegoten, de gietijzermethode of indirecte methode. In Afrika zijn er namelijk twee 

basismethoden geattesteerd; de gietijzermethode en de wolfmethode, en drie soorten ovens; de 

bekkenoven, de oven met lage schacht en de oven met hoge schacht. Om extra lucht te laten 

circuleren in de laagovens werd er gebruik gemaakt van een blaasbalg. Mogelijk bestond de 

wolf of directe methode al en was deze techniek over gewaaid uit het oosten. Er waren geen 

mijnen nodig, want het erts was massaal aanwezig aan het oppervlak. De ijzerproductie was 

niet enkel belangrijk voor de jacht, maar ook voor de landbouw, oorlogsvoering, kunst en voor 

rituele en symbolische doeleinden (Van Noten 1992, 12-13). 

                                                           
2 Lees: Hoofdstuk II: Het Kongo Koninkrijk.  
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Het archeologisch bestand van Congo is vrij schaars en is in volle ontwikkeling. De historische 

bronnen daarentegen, die voornamelijk bestaan uit verslagen van missionarissen en dagboeken 

van ontdekkingsreizigers, bevatten veel informatie. Daardoor vormt het Kongo King project 

een belangrijke schakel in het winnen van kennis over de geschiedenis van Congo. Niet alleen 

draagt het bij tot de kennis van Congo maar ook voor het Afrikaanse continent in het algemeen. 

Jan Vansina beschreef namelijk de periode van 1665 tot 1718 als een mutatieproces; één 

politieksysteem werd vervangen door het andere. Het onderzoek naar dit proces in Congo is 

van belang voor heel Afrika en voor de discipline historische archeologie. De veranderingen 

zijn hier namelijk, als één van de weinige landen in Afrika, historisch uitzonderlijk goed 

(Thornton 1983, intro). Derhalve bestaat het Kongo King Project uit zowel linguïstisch, 

archeologisch, (kunst)historisch en ethnografisch onderzoek. De overkoepeling van dit 

interdisciplinair onderzoek beoogt een integraal beeld te verschaffen over de evolutie van het 

Kongo Koninkrijk. De samenwerking tussen de onderzoekers van de Universiteit Gent, de ULB 

en Koninklijk Museum voor Midden Afrika (KMMA) en andere partners over de hele wereld, 

gecoördineerd door Prof. Koen Bostoen, stelt zich tot doel inzicht te verkrijgen in de evolutie 

van het Kongo Koninkrijk tot een koninkrijk met een complexe sociale structuur.  

Het eerste stadium van de archeologieafdeling binnen het project heeft dan ook als doel om de 

hoofdsteden van twee van de noordelijke provincies van het rijk te lokaliseren; Mbanza Nsundi 

en Mbanza Mbata. Deze bevinden zich in de huidige provincie Neder-Congo of Bas-Congo. In 

de zomer van 2012 werden de eerste prospectieonderzoeken en opgravingen uitgevoerd te 

Kindoki in de provincie Mbanza Nsundi. Hier werd een klein grafveld van elf tombes 

geïdentificeerd en werden twee structuren onderzocht. Tijdens de opgravingscampagne in de 

zomer van 2013 werd het grafveld te Kindoki verder opgegraven. In dit jaar werden de negen 

overgebleven structuren onderzocht. Gezien de positionering, oriëntatie en de opbouw van de 

tombes uniform zijn, vormen ze duidelijk een geheel. De grafgiften, alhoewel uniek, indiceren 

een gelijkaardige afkomst en culturele achtergrond van de overledenen. Vijf van de elf tombes 

bevatten een zwaard als grafgift. Deze zwaarden zijn typische eliteobjecten, de zogenaamde 

Mbele a Lulendo of machtszwaarden. Twee andere tombes, vermoedelijk de begraving van 

twee vrouwen, bevatten honderden glazen kralen en schelpen. Voorlopig is er een chronologie 

opgesteld voor het grafveld tussen de zeventiende en de negentiende eeuw. Deze is gebaseerd 

op 14C dateringen en de dateringen van de glazen parels gevonden in de tombes (Clist et al 
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2013a, 2013b). Ook werd een tweede site opgegraven die zich bevindt in het huidige Mbanza 

Mbata zo een 70 km naar het zuiden van Mbanza Nsundi. De site, die voor het eerst werd 

opgegraven in 1938, vormt een belangrijke schakel in het onderzoek. Ondertussen is er in totaal 

ongeveer 1000 m2 onderzocht en opgegraven.3 

Buiten het feit dat archeologische bronnen schaars zijn, ligt een andere uitdaging en 

moeilijkheid in het uitvoeren van  opgravingen in een ander land, met een ander culturele 

achtergrond. In het geval van Congo betreft het zelfs een cultuur met zowel inheemse als 

katholieke elementen. Men moet altijd in het achterhoofd houden dat er wordt opgraven met 

een westerse kijk op de wereld. Het is namelijk moeilijk om met een westerse kijk een niet-

westerse samenleving te onderzoeken De meeste beschouwen geschreven bronnen en een 

monumentale cultuur als hoogwaardig, terwijl in de Afrikaanse cultuur, taal, communicatie, 

verhalen en symboliek hoog in het vaandel staan. Daarom is het belangrijk ook een goed inzicht 

te hebben in de mentaliteit. Heeft men dit echter niet, kan men belangrijke elementen die 

misschien wel cruciaal zijn in het onderzoek over het hoofd zien (Gosden 2004). 

 

 

 

Deze thesis beschrijft de studie van de zwaarden die zijn aangetroffen op het Kindoki grafveld. 

Het omvat verschillende stadia waarbij het eerste stadium ingaat op de algemene structuren en 

organisatie binnen het Kongo Koninkrijk, het tweede het grafveld toelicht en het derde waarin 

de zwaarden uitgebreid worden onderzocht en besproken.  

Er wordt geconcentreerd op de grafveldarcheologie en depositiepraktijken in het algemeen. Het 

draait hier namelijk om het hercontextualiseren van objecten voor en na de dood. In het 

specifieke geval van Congo zelfs om contactarcheologie. De samenleving was zowel beïnvloed 

door Europese elementen als ook inheemse. Doordat de grafgiften meestal geïmporteerde 

producten waren krijgen ze een extra dimensie.  

Met deze doelstelling kan er uiteindelijk getracht worden een antwoord te geven op vragen 

zoals; hoe kwamen de zwaarden in Congo terecht? Hoe en door wie zijn ze vervaardigd? 

                                                           
3 http://kongoking.org/archaeology.html, geraadpleegd op 16 januari 2014.  

http://kongoking.org/archaeology.html
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Waarom werden ze geïmplementeerd en werden ze geïntegreerd in hun eigen cultuur? Wat is 

de betekenis van deze zwaarden en verandert deze betekenis in een grafcontext?  

Om deze vragen te beantwoorden zullen verscheidene parallellen besproken worden alsmede 

de rituelen waarbij zwaarden een cruciaal onderdeel vormden. Naast het literatuurgedeelte 

bevat de studie eveneens een materiaalstudie waarbij de zwaarden zorgvuldig zijn onderzocht, 

geconserveerd en gedocumenteerd. Dit draagt bij tot het bekomen van een eventuele relatieve 

typochronologie van de zwaarden afkomstig uit de Bas-Kong regio.   
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Het huidige Congo is gelegen op de evenaar in Centraal-Afrika. Het land grenst van noordwest 

naar zuidwest aan Congo-Brazzaville, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, 

Oeganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia en Angola. Congo is een voormalige Belgische 

kolonie en werd in de jaren 70 tot het eind van de twintigste eeuw Zaïre genoemd. De 

etymologie van het woord Kongo komt van het Kikongo, een van de oorspronkelijke talen die 

in het zuidwesten van Congo wordt gesproken, en betekent jager. Ook was Kongo de naam van 

het prekoloniale koninkrijk, de traditionele samenleving, het Kongo Koninkrijk (Thornton 

1983, intro).  
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De Kongo koning regeerde over een gebied dat begon ten zuiden van de benedenloop van de 

Congo rivier en het noorden van Angola. Op zijn hoogtepunt reikte het rijk van de Atlantische 

Oceaan in het westen tot de rivier de Kwango in het oosten, en van de Congo in het noorden tot 

de rivier de Cuanza in het zuiden. De huidige onderverdeling van de grenzen in Centraal-Afrika 

maskeert het oude Kongo Koninkrijk (Thompson 1983, 27). Het rijk omvatte de huidige 

provincie Neder-Congo en het Noorden van Angola. Hieronder is een kaart te zien van het 

koninkrijk en de verschillende koninkrijken die het omringden. De zes provincies zijn 

aangeduid; Mbata, Mbembe, Mpangu, Mpemba, Nsundi en Soyo, alsook de provinciale 

hoofdsteden; Mbanza Mbata, Mbanza Mbembe, Mbanza Mpangu, Mbanza Mpemba, Mbanza 

Nsundi en Mbanza Soyo. 

 

 

Het koninkrijk bestond dus uit verscheidene provincies, beheerst door de Manikongo of de 

Mwene Kongo, vertaalt uit het Kikongo als heerser van het Kongo Koninkrijk. Zijn invloedsfeer 

breidde zich echter ook uit tot de naburige koninkrijken, zoals Ngoyo, Kakongo, Ndongo en 
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Matamba. Mbanza Kongo, of São Salvador zoals de Portugezen de stad noemden, was de 

hoofdstad van het rijk waar de centrale macht zich vestigde. Het was het meest begeerde 

woongebied en bood dan ook meer kans op succes en een toekomst voor het gewone volk. Want 

hier “waar allen geboren werden, waar elke clan zijn eigen straat heeft, en waar allen 

familieleden hebben om hun te ontvangen” kon men dromen waarmaken (Young 1965, 247). 

Het huidige Mbanza Kongo ligt net over de grens van het DRC in Angola en is de hoofdstad 

van de noordwestelijke provincie Zaïre. De hoofdstad is gesitueerd op een indrukwekkend 

plateau genaamd Mongo a Kaila of Berg der divsie (mountain of division) (Thornton 1983).  

 

 

 

Vanaf het tweede millennium voor Christus tot de vijfde eeuw na Christus kwamen 

verscheidene migratiegolven van Bantoes het gebied van het huidige Congo binnen vanuit het 

noordwesten, waarbij de oorspronkelijke pygmeebevolking naar het zuiden verdreven werd. De 

etnische diversiteit werd aangevuld met daaropvolgende migraties vanuit Oost-Afrika en vanuit 

Darfoer en Kordofan in Soedan. Het Kongo koninkrijk zou volgens mondelinge overlevering 

ontstaan zijn door de binnenkomst van de buitenlandse prins Lukeni of Lukena lua Nimi, 

afkomstig uit Mpemba Kasi en het Mbata Koninkrijk. Hij werd verbannen uit zijn eigen land, 

door de moord op een familielid, en trok daarna met een grote troep naar het zuiden waar hij 

het toenmalige koninkrijk Kabunga veroverde door zijn militaire kennis en kennis van de 

ijzersmeedkunst (Fromont 2011, 55). Hoewel de vereniging van het Kongo Koninkrijk door 

Lukeni gedateerd wordt tot eind dertiende - begin veertiende eeuw, hadden de evolutie en de 

diffusie van de cultuur waarschijnlijk al eerder plaatsgevonden, volgens Vasina misschien al in 

het eerste millennium (Vansina 1978, 258).   

Het Kongo Koninkrijk of Wene wa Kongo had, zoals eerder vermeld, een gecentraliseerde 

macht met de Mani en verschillende gouverneurs. De functie van de Mani was niet erfelijk, 

maar werd gekozen door een elite. Daarom waren de Kongovorsten zeer afhankelijk van regalia 

om hun macht te tonen en te behouden, aangezien ze hun heerschappij niet konden legitimeren 

door geboorterecht.  Deze moest elke keer opnieuw vanaf nul gefixeerd worden. Het koninkrijk 

ging ten onder in het jaar 1888 toen, tijdens de Conferentie van Berlijn, Afrika werd verdeeld 

onder Europa. Hier werd het grootste deel van Congo aan Portugal toegewezen. Koning Pedro 

mocht echter wel verder regeren, maar vanaf 1888 als vazal van de Portugezen, hetgeen het 
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definitieve einde betekende van het onafhankelijke koninkrijk Kongo. Na een opstand tegen de 

Portugezen in 1914 werd ook de symbolisch geworden titel 'Koning van Kongo' afgeschaft.  

 

 

 

Volgens de Kongo traditie, bestudeerd door Thornton, ligt dus de oorsprong van het koninkrijk 

in Mpemba Kasi waar Lukeni afkomstig van was. Dit was echter een klein en arm land 

gelokaliseerd ten zuiden van het huidige Matadi. Een dynastie van heersers bouwde daar haar 

heerschappij op langs de Kwilu vallei. De vorsten werden begraven in de hoofdstad Nsi Kwilu 

(Eckholm 1972). Volgens Girolamo da Montesarchio, een Italiaanse kapucijn die het gebied 

bezocht in 1650 tot 1652, was de site zodanig heilig dat ernaar kijken zelfs dodelijk was. Ook 

noemden zeventiende-eeuwse onderdanen van Mpemba Kasi hun leider “moeder van de koning 

van Kongo”. Dit gaf weer hoe gewijd de plaats is en gerespecteerd wordt in de geschiedenis 

van het Kongo Koninkrijk.   

In 1375 maakte Nimi a Nzima, heerser van Mpemba Kasi, een alliantie met Nsaku Lau, de 

heerser van het naburige Mbata koninkrijk. De eerste koning van het rijk, gedateerd tussen ca. 

1380 en 1420, was volgens mondelinge overlevering Lukeni lua Nimi of Nimi a Lukeni 

(Cuvelier 1946). Lukeni lua Nimi werd de stichter van Kongo toen hij het koninkrijk van de 

Mwene Kabunga veroverde en Mbanza Kongo tot hoofdstad maakte. Deze overwinning werd 

door de eeuwen heen nog steeds gevierd en gescandeerd bij jaarlijkse festiviteiten en bij 

troonopvolgingen. De heersers die Lukeni volgden, claimden een soort van relatie tot zijn kanda 

of bloedlijn en waren bekend als de Kilukeni. Het Kilukeni kanda of huis zoals gedocumenteerd 

is in de Portugese verslagen, zouden tot 1567 heersen in Kongo. 

Er zijn niet veel bronnen over de vroege heersers in het Kongo rijk. Orale tradities over de 

vroege geschiedenis van het land werden pas in schrift gezet voor de eerste keer in de late 

zestiende eeuw en de meest uitvoerige werden gedocumenteerd in het midden van de 

zeventiende eeuw, inclusief degene geschreven door de Italiaanse Kapucijn Giovanni Cavazii 

da Montecuccolo. De meeste orale bronnen die vroege koningen vermelden zijn gebaseerd op 

de ontstaansmythe. Meer gedetailleerde moderne onderzoeken naar orale tradities, origineel 

uitgevoerd in de vroege twintigste eeuw door missionaris zoals Jean Cuvelier en Joseph de 

Muck, lijken niet bij te dragen tot de kennis over de vroege periode van het koninkrijk (Eckholm 

1972). 
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Het Kongo Koninkrijk kwam in 1483 voor het eerst binnen in de Europese geschiedenis door 

de Portugese ontdekkingsreiziger Diogo Cão. Ze waren op zoek naar een maritieme passage 

naar India en zochten nieuwe bekeringen tot het Christendom. Zo voer de Diogo Cão op de niet 

in kaart gebrachte Congo rivier. De eerste interacties bestonden uit bezoeken naar het hof als 

gasten en ook als gijzelaars. Het was een diplomatieke relatie, maar uit deze relatie ontstond er 

ook een uitwisseling van kennis en goederen (Thornton 1983). 

 

Vroege Portugese reizigers beschreven Mbanza Kongo als een grote stad, ter grootte van de 

Portugese stad Évora zoals die was in 1491. Tijdens het einde van de zestiende eeuw was de 

populatie van het koninkrijk waarschijnlijk dicht bij de half miljoen in een kernregio van 

130 000 m2. Tijdens het begin van de zeventiende eeuw had de stad en zijn hinterland een 

bevolkingsaantal van ongeveer 100 000, of één op de vijf inwoners in het Koninkrijk (volgens 

doopstatistieken samengesteld door Jezuïten), wat zorgde voor een sterke economische bloei. 

Bij het eerste gedocumenteerde contact met de Europeanen was het Kongo Koninkrijk dus een 

sterk ontwikkelde staat in het centrum van een extensief uitwisselingsnetwerk (Hilton 1985).  
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Op het eind van de zestiende eeuw bekeerde de toen heersende koning, Nzinga a Nkuwu, zich 

tot het christendom. Cão keerde terug naar het rijk met rooms-katholieke priesters en soldaten 

in 1491, die Nzinga a Nkuwu doopten alsook zijn voornaamste koninklijke onderdanen. Ze 

begonnen bij de heerser van Soyo, een provincie gelegen aan de kust. Nzinga a Nkuwu nam de 

naam João I over om de toenmalige koning in Portugal João II te eren.  

João I heerste tot zijn dood rond 1506 en werd opgevolgd 

door zijn zoon Afonso Mvemba a Nzinga. Door een 

dispuut met zijn halfbroer, zoals dergelijke conflicten 

vaker de kop op staken binnen de familiale kringen in het 

Kongo Koninkrijk, ontwierp hij het wapenschild dat 

gebruikt werd door de opvolgende koningen op o.a. 

officiële documenten, koninklijke parafernalia tot 1860. 

Terwijl Koning João I zich later weer bekeerde tot zijn 

traditionele geloof, voerde Afonso I het christendom in 

als het staatsgeloof (Thornton 1983).  

Garcia II en zijn zoon António I waren aan de macht 

tijdens het hoogtepunt van het Kongo koninkrijk 

omstreeks het midden van zeventiende eeuw en eind 

zeventiende eeuw. Het was zowel een culminatie van 250 

jaar ontwikkeling alsook een keerpunt. Het buitenlands 

contact bracht ook buitenlandse handel zoals koper, 

slaven en ivoor. Dit leidde echter tot oorlogen met het zuiden, waar veel slaven vandaan werden 

gehaald. In het koninkrijk van Ndongo (gesitueerd in het huidige Angola), probeerden de 

Portugezen de slavenhandel in hun macht te krijgen. Veel historici zien dit als de aanzet van 

het verval van het koninkrijk, maar volgens Thornton had dit geen effect op de stabiliteit van 

de hoofdstad en het rijk (Thornton 1983). Volgens hem had het eerder te maken met een 

decentralisatie van Mbanza Kongo en het opkomen van een nieuwe macht in de provincie Soyo, 

aan de westkust.  

ã
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De slavenhandel stopte ook toen de expansie drift naar het zuiden stopte, de koperexport raakte 

in verval en het rijk werd internationaal vergeten. Al deze elementen droegen bij tot het ontstaan 

van verscheidene burgeroorlogen. In 1718 was er een kleine heropbouw door Pedro IV, maar 

hierna zette de trend van verval zich verder. De decentralisatie van de hoofdstad en de overname 

van de slavenhandel door de Portugezen waren belangrijke factoren in de ondergang van het 

koninkrijk. Er werd toegelaten dat de Europese slavenhandelaars een groot percentage van de 

bevolking wegvoerden. Hoewel de Europeanen weldegelijk in Kongo waren tussen 1641 en 

1718 had Europa toen in werkelijkheid niet zo een grote invloed als later in de koloniale periode. 

De veranderingen in de zeventiende en begin achttiende eeuw waren dan ook meer te wijten 

aan interne dynamieken. De vredevolle relaties tussen de Afrikanen en Portugezen werden 

uiteindelijk verstoord door de stijgende Europese lust naar slaven en goud. Ook de Nederlanders 

kwamen een tijd in beeld. Deze sloten een alliantie samen met de Mani tegen de Portugezen. In 

1647 organiseerde Salvador Correia van Brazilië een expeditie van vijftien schepen met als doel 

om Angola terug te veroveren dat al acht jaar onder de macht was van de Nederlanders. Na 

deze tijd ontstond er een heuse chaos in het Kongo Koninkrijk. Het werd vermeden, na een 

lange gouden periode, door gelukzoekende Europeanen, pseudo-missionarissen en andere 

soorten van avonturiers. Tegen het einde van de zeventiende eeuw hadden Europese priesters 

de oorlog verklaard aan de niet-christelijke bevolking in Kongo. Meer en meer kwam het 

Kongolese christendom onder het bewind en gezag van de Europeanen en de adel werd 

daardoor ook meer en meer van hun troon gestoten. Geweld was aan de order van de dag. Vele 

van de christelijke kerken opgericht door de Portugezen werden vernietigd door de inheemse 

bevolking als verzet tegen de Portugezen. Tegen 1820 waren Arabische slavenhandelaars vanuit 

Zanzibar Kongo binnengedrongen. Kort na hun komst dunden hun strooptochten voor slaven 

de bevolking uit. De Europese herontdekking van Kongo en de naburige landen begon in het 

midden van de negentiende eeuw. De schotse missionaris Livingstone verkende de gebieden 

van de grote meren in 1871. Livingstone en Stanley ontmoette elkaar aan de kust van het meer 

Tanganyika. Van 1874 tot 1877 doorkruiste Henry Morton Stanley Afrika van Oost naar West 

en ontdekte zo de Congo rivier (Young 1985). 

In de tussentijd vestigde Koning Leopold II van België zijn aandacht op centraal Afrika en 

richtte in 1876 de Association International Africaine op. Van 1879 tot 1885 zette een handvol 

Belgische officiers hun posten op langs de Congo rivier. Ze werden gevolgd door katholieke en 
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protestante missionarissen. De ondernemingen en acties van Leopold II zorgden voor de komst 

van competitie. Andere Europese naties hadden namelijk ook hun zinnen gezet op Congo. De 

koning zijn diplomatische successen op de Berlijnse conferentie in 1884 losten deze zaak op. 

De leden van deze conferentie zetten invloedsferen uit in Afrika en definieerden grenzen die 

nog steeds bestaan (Young 1985). 

 

 

 

 

 

Om de sociale complexiteit binnen het rijk te kunnen bestuderen, zijn bronnen uit verscheidene 

standpunten nodig. Het hof en de elite worden vaak vermeld en beschreven in verslagen van 

ontdekkingsreizigers en Portugese vazallen die naar het rijk reisden. Omtrent de lagere klasse 

is het echter moeilijker om bronnen te vinden en om zo een idee te krijgen van de structuur 

binnen deze klasse. Hierdoor baseert men zich vooral op de getuigenissen van de Kapucijnen, 

die waren namelijk geïnteresseerd in het dorpsleven. Zij kenden de taal, kwamen zelf van de 

elite in Europa en hadden zelf ook multiculturele bedienden. Dit zorgt voor een gedetailleerde 

sociaal en economische geschiedenis van sociale strata in Kongo.  

Er heerste een etnische diversiteit in het Rijk tussen de Ashikongo en de Abata die werd geuit 

zowel op economisch als op sociaal vlak. De eerstgenoemde bewoonden de steden (mbanza in 

kikongo), de laatstgenoemde de dorpen (mabata in kikongo). De Ashikongo werden beschouwd 

als buitenstaanders, outsiders, maar waren wel de meerdere van de Abata (Thornton 1983, 14-

17). Zij hielden er dan ook een opulente levensstijl op na om zo hun macht sociaal en religieus 

te bevestigen. Bernardo da Gallo beschreef dit in ca. 1660: 

“De heersers zijn die die van Coimba kwamen met de eerste koning, Lukeni en zij werden 

Ashikongo genoemd of Congolese edelen en inwoners van de koninklijke stad. De anderen, de 

onderdanen, zijn die die aangetroffen worden op het platteland en provincies van het koninkrijk 

en worden Abata genoemd, wat dorpelingen betekent”.  

Beide groepen hadden een uitgebreid sociaal systeem met een eigen hiërarchische structuur.  Ze 

hadden een andere wijze van controle en continuïteit, machtsvertoon en tot een bepaalde hoogte 

zelfs een eigen ideologie. Hoewel deze onafhankelijk bestonden, waren ze nooit gelijk 

(Thornton 1983, 16-17). 
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In de mabata vormden de Mkuluntu de top van de sociale piramide. Het religieuze leven werd 

geleid door de heilig leider, de Kitomi. Dit was meestal een oudere figuur die in contact stond 

met de natuur en zijn werk vond altijd plaats in de publieke sfeer. In de privésfeer werd vooral 

beroep gedaan op de Nganga. Deze persoon deed rituelen tegen betaling en hier werden dan 

ook vaak obscuurdere rituelen ondernomen die in de grotere sociale groep niet werden 

getolereerd of goedgekeurd. Daarom was de scheiding tussen een Nganga en de Ndoki, heksen, 

soms niet helemaal duidelijk. Het systeem van de Abata werd gereguleerd door verwantschap, 

door de verschillende kanda, samengesteld door een matrilineaire samenleving (Hilton 1985). 

Er heerste ook een algemeen respect voor oudere personen, voor de Nkuluntu (nkulu, ouderdom 

in Kikongo) (Hilton 1977). Desondanks had deze sociale groep niet veel meer rijkdom dan de 

anderen (Dionogio Carli da Piacenza 1667-68; Thornton 1983, 16-17).  

 

 

Aan het hoofd van de elite in het Koninkrijk stond uiteraard de Mwene kongo. Hij was het meest 

machtig, maar was echter wel steeds afhankelijk van zijn groep edelen rondom hem. Hij had 

een koninklijke raad die uit ongeveer twaalf mensen bestond. Deze waren niet altijd familie; ze 

konden ook niet-verwante vertrouwelingen zijn van de koning. Deze konden lid zijn van de 

verschillende hoge klassen binnen het rijk (Thornton 1983, 38-39). Het koninklijke landgoed 

ë
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werd door Lorenzo da Lucca in 1707 Matto Cortado genoemd en Mbala was de benaming voor 

het hof en de omgeving (Thornton 1983, 20). De elite binnen de steden werden de cabatas of 

kabata genoemd. Handel met het oosten en Europeanen zorgden voor weeldige en rijke 

levensstijl. Het bezit van Europese goederen was het verschil tussen gewoon vermogend zijn 

en heel rijk in de Kongo elite (Cavazzi 1660).  

In de Mbanza waren er ook twee gelijkwaardige maatschappelijk hoge klassen. Er waren die 

die afhankelijk waren van het land en de rechten van de koning en die die onafhankelijk waren 

van de Koning (Mbata en Nsoyo). Hoewel de laatstgenoemde onafhankelijk waren, probeerden 

ze wel zoveel mogelijk te trouwen met de verwanten van de koninklijke familie om zo toch bij 

de koninklijke kanda te horen (Thornton 1983, 38-39). 

De verschillende provinciale steden hadden een marquis, gouverneur of mani aan het hoofd. 

Deze werd door de koning zelf uitgekozen. Ook konden vrouwen binnen de hogere klassen een 

vooraanstaande positie krijgen. Er is nooit een vrouwelijke mani gekend, maar toch oefenden 

de vrouwen veel invloed uit als leidende rol in het huishouden. Zo oefende de queen mothers 

veel invloed uit. Vele missionarissen kwamen op hun tochten doorheen het rijk vrouwelijke 

marquis tegen of district heersers, zoals bijvoorbeeld in Nsoyo (Thornton 1983, 48). De mannen 

hadden vaak vele vrouwen in een huishouden, met één vrouw aan het hoofd, de hoofdvrouw. 

In de Mabata hadden de vrouwen echter vaak een mindere prominente rol. Fidalgos of criados 

was een lagere groep binnen het maatschappelijk systeem. Deze waren de bedienden, maar 

stonden wel hoger op de sociale ladder dan de slaven (Hilton 1985; Thornton 1983). 

In de steden werden slaven ingezet in het productieproces, op het platteland gebeurde dit niet. 

Hierdoor hadden de twee groepen ook een verschillende kijk op het leven. De Kapucijn 

Giovanni Francensco da Roma schreef in 1648 dat het leven in de dorpen zorgelozer was in 

vergelijking met de steden, waar de Ashikongo constant de slaven en bedienden moesten leiden 

(Thornton 1983, 20). 

Mbika was de laagste status als slaaf en betekende letterlijk “slaven van de duivel”. De Mwai 

stonden als slaaf een trap hoger in de sociale stratigrafie, en de Nleke nog een trap hoger. De 

Nleke waren in principe bijna vrije slaven. Hoewel de term slaaf hier wordt gebruikt, was dit 

enkel in naam. Slaven waren namelijk meestal vrij in de huishoudens van de Ashikongo. Wel 

werden ze soms verplicht door hun meester om onderling te trouwen. Dit zorgde voor een goed 

draaiend huishouden en voor vele familiale banden die het Koninkrijk sterker maakten 
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(Thornton 1983, 20). Ook was er een Mani mbembo, deze functie bestond uit taxen te innen 

van de lagere klassen. 

In de dorpen verliep verwantschap via moederlijke lijn, bij elite van beide kanten. 

Kanda was vooral in de hogere klasse een titel voor de vrouwen en de tegenhanger van deze 

groep waren de Nkuluntu in de dorpen (Hilton 1985).  

 

 

 

De hoge concentratie van mensen rond Mbanza Kongo en omstreken speelde een cruciale rol 

in de centralisatie van Kongo. De hoofdstad was een dichtbevolkt gebied in een anders 

dunbevolkte regio waar de rurale populatiedensiteit niet toenam tot vijf personen per vierkante 

kilometer. De concentratie zorgde voor grondstoffen en kapitaal, soldaten en surplus voedsel 

dat direct beschikbaar was voor de koning en zijn vraag hiernaar. Dit maakte de koning 

overweldigend machtig en zorgde ervoor dat het koninkrijk sterk gecentraliseerd werd. Niet 

enkel waren er natuurlijke bronnen van rijkdom, zoals ivoor, tevens maakte en verhandelde het 

land koperwaren, ijzerhoudende goederen, raffia kleding en ceramiek (Vansina 1994). De 

oostelijke regio’s, vooral het deel gekend als de Zeven Koninkrijken van Kongo dia Nlaza (of 

in Kikongo Mumbwadi of "de Zeven"), waren vooral bekend voor hun productie van kledij. 

De eerste schakel in het surplus systeem waren de slaven die werkten op de grondgebieden van 

de Ashikongo. Het surplus dat hier gemaakt werd, werd getransporteerd naar de hoofdstad. Maar 

ook de Mkuluntu, de leiders van de dorpen, hadden een link in de handel. Het waren weliswaar 

afzonderlijke economische systemen die verbonden waren met elkaar. In de dorpen werd de 

economie gereguleerd door verwantschap en werd het surplus verkregen door interactie met 

steden, sociale heersers of bondgenoten. De slaven zorgden voor hun eigen voedsel door 

zelfgekweekte gewassen op de velden van de meester. Hiervoor betaalden ze in de vorm van 

arbeid. De overige surplus, afkomstig van zowel het platteland als de steden, werd verkocht op 

de Polangola, aan de bevolking. Sommige goederen werden enkel in rurale gebieden gemaakt 

zoals kleren, nzimbu, metalen goederen, dierenproducten, en getransporteerd naar Sao Salvador 

in de vorm van taxen. De taxen van de dorpen werden geïnd door de zogenaamde Mani mbemo, 

de taxcollecteur (Thornton 1983). 

In de steden was het systeem, zoals reeds vermeld, vooral gebaseerd op slavenarbeid. De steden 

hadden echter een meer directe rol in het productieproces. Hier bevond zich een grote 
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concentratie van de populatie, wat een kenmerk is van een stadseconomie. Dit was zeker waar 

te nemen in Sao Salvador en Mbanza Nsoyo. Deze werden namelijk omringd door platteland 

dat ten minste tien keer de populatiedensiteit van de rurale districten moest onderhouden. Het 

waren eerder allerlei dorpen aan elkaar geplakt, dan een dorp met één centrum (Thornton 1983, 

16-17). Congo had geen transportmiddelen. Er waren geen navigeerbare rivieren, wegen of 

voertuigen met wielen. Daarom concentreerde de bevolking zich ook in gebieden waar er een 

grote exces was (Thornton 1983, 20). 35 tot 50 km was het limiet van de transport van goederen 

en dus ook de limiet van de bevolkingsconcentratie. Hierdoor was er ook geen efficiëntere 

landbouw nodig en geen geavanceerde technieken. Er woonden maximum 50 pers per km2 in 

de steden.  

De nzimbu schelpen, die ook zijn aangetroffen in de graven te Kindoki, vormden de nationale 

munteenheid in het Kongo Koninkrijk. Hier werden alle transacties mee betaald. Er waren ook 

andere betaalmiddelen maar de schelpen waren het meest gangbaar.  

Doordat alle klassen een eigen functie hadden binnen het productie- en handelsproces en 

allemaal gelinkt waren met elkaar, kwam hier een samenhorig en gecentraliseerd rijk uit voort. 

 

 

 

De mani was oppermachtig in het rijk. De troonopvolging verliep echter niet erfelijk maar werd 

gekozen door een vooraanstaande selectie edelen (Thornton 1983). Dit zorgde voor vele 

bloederige taferelen, korte regeringsduren en conflicten tussen familieleden. De ontstaansmythe 

van het Kongo koninkrijk, betreffende Lukeni, werd gebruikt door de overheersers als 

justificatie van hun greep naar macht door geweld, en als justificatie voor het heffen van 

belastingen en taxen. Er was als het ware een “veroveringsrecht”. De mythe werd dan ook luid 

gesproken tijdens kroningsceremonies. Hoewel er een algemene acceptatie was van de 

Ashikongo als meerdere in de dorpen, was er toch een vorm van passieve resistentie. Vele 

dorpen bouwden hun huizen ver van de wegen om hun superieuren te vermijden en weigerden 

meer te produceren dan absoluut nodig was (Thornton 1983, 38-39). Soms werd er een ritueel 

gevecht georganiseerd tussen de gouverneur die het dorp claimde en de Kitomi. Er waren dus 

wel aanwijzingen dat de dorpen deze ideologie accepteerden.  

Het koninklijk kabinet of de koninklijke raad bestond uit twaalf mensen, aangesteld door de 

koning zelf. Dit waren meestal vertrouwelingen en familieleden van de koning. Deze Cabatas 
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woonden allemaal in de Mbala, Emballa, namelijk het hof en de omgeving. De politieke 

structuur was vooral gebaseerd op verschillende huizen en de allianties met andere. Het feit dat 

ze allemaal gelinkt waren met elkaar, zorgde voor een eendrachtig rijk. Alles was onder de 

controle van verschillende huishoudens. Dit werd het centrum van het politieke systeem en 

zorgde voor het ontstaan van verschillende “koningshuizen”. De hoofdstad bleef echter ook 

gecentraliseerd doordat er in de Mbanza’s nooit meer dan 2000 mensen woonden. De meeste 

rijkdom van de Mbaza’s kwam door de slaven die daar voor de surplus zorgden volgens Dapper. 

Ze konden geen machtscompetitie drijven met de hoofdstad omdat er geen erfelijk systeem was, 

dus er was een erfelijke claim op het omringend gebied (behalve in Nsoyo en Mbata). Ook 

gebeurde er om de drie jaar een verplaatsing van de provinciale hoofdsteden. Al deze 

kenmerken waren echter niet toevallig. Ze waren immers bewust ingevoerd door de centrale 

macht. Hierdoor was de hoofdstad ook aantrekkelijker voor het gewone volk, want hier was 

succes verzekerd (Thornton 1983, 38-39).  

Onder de cabatas was er een onderverdeling tussen die die afhankelijk waren van het land en 

de rechten van de koning en die die onafhankelijk waren van de koning, zoals Mbata en Nsoyo. 

Desalniettemin probeerden ze wel zoveel mogelijk te trouwen met de verwanten van de 

koninklijke familie om zo tot hun kanda te horen. De Mwene Kongo’s gaven vaak het 

gouverneurschap van de provincies aan leden van hun familie of hun cliënten. Toen de 

centralisatie toenam, nam de invloed van de geallieerde provincies af tot hun macht enkel 

symbolisch was. Hierna was de Mbanza’s leiden meer een test van loyaliteit dan een eer. Deed 

je het goed en kon je de opstanden in toom houden, mocht je terugkeren naar de hoofdstad.  

Na de slag te Mbiwila in 1665 veranderden er een aantal zaken. De slag werd gevoerd tussen 

de Portugezen en het Kongo Koninkrijk waarbij de Portugezen uiteindelijk wonnen en de 

koning gevangen namen. Zo vond de opkomst plaats van een tweede gebied met een andere 

politieke-familiale alliantie, in de provincie van Nsoyo, die zorgde voor instabiliteit. Dit was 

het begin van de decentralisatie van het koninkrijk.  

Binnen het rijk konden ook vrouwen hoge posities bekleden. Niet als koning, maar als veel 

machtige queen mothers. Missionarissen kwamen soms ook vrouwelijke gouverneurs tegen of 

district heersers, zoals het geval was in Nsoyo (Thornton 1983, 48). Een voorbeeld hiervan was 

Dona Ana Afonso, die voornamelijk een rol speelde tijdens de burgeroorlogen. Zij was het 

hoofd van een groot huishouden, een machtige kanda. De vrouwen waren eigenlijk de leiders 

van het gezin en hadden meer macht dan de vrouwen in de Mabata gemeenschap.  Hoewel een 
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man soms meerdere vrouwen had, was er steeds een hoofdvrouw. Maar ook deze vrouwen 

mochten andere mannen nemen en zo de kanda uitbreiden.  

 

 

 

De overtuigingen van de Kongo bevolking in de zeventiende eeuw waren het resultaat van een 

lang historische proces waarbij snel evoluerende attitudes in sommige gebieden naast elkaar 

werden geplaatst met oudere, traditionele overtuigingen die een veel grotere continuïteit door 

de tijd heen vertoonde. Ondanks de verschillen in status en de kleine passieve opstanden van 

de Abata, hadden de twee klassen eenzelfde basisidee over macht en religie. Een soort centraal 

oergeloof. Een set van ideeën die al lange tijd in het bewustzijn van de samenleving waren 

geworteld. Hieronder vallen de smidsmythe en het recht van overheersing. Deze gebruikten de 

Ashikongo dan ook als justificatie om belastingen te innen. Hoewel de dorpelingen zich zo ver 

mogelijk van de weg probeerden te vestigen, zodat geen Mani hun toevallig kon vinden en zijn 

macht kon claimen, was er toch een schoorvoetende aanvaarding. De dorpen accepteerden dit 

en zagen het als een deel van hun ideologie. Om toch niet helemaal toe te geven, werd er een 

ceremonie aan gekoppeld. De lokale Kitomi moest tegen de provinciale leiders “strijden” in een 

rituele dans waar de Kitomi zich uiteindelijk ritueel overgaf (Thornton 1983, 56-60). 

Wel deelden de Ashikongo en de Abata eenzelfde ethiek en zoals eerder vermeld gelijke ideeën 

over de mensheid in het grotere geheel van de natuur (Thornton 1983, 56-60). Het geloof en de 

mentale wereld van de Bakongo kan met terugvinden in zowel het sociale, economische als 

politieke leven. Zo was er een scheiding van twee werelden, een wereld van de levenden en de 

wereld van de doden. Deze werden gescheiden door een rivier, een natuurlijke scheidingslijn, 

namelijk de Kalunga. In vele rituelen werd de witte kleur beschouwd als de kleur voor de andere 

wereld, en de zwarte voor de levende wereld. Wit werd dan ook in vele begrafenisrituelen 

aangebracht. De twee werelden waren gelinkt met elkaar door verschillende geesten. Zo had 

men water-, lucht- en aardegeesten (Hilton 1985, 9-10). De natuurlijke elementen stonden 

duidelijk centraal in het Bakongo geloof.  Zo werd de kitomi ritueel gewurgd door zijn dichte 

link met natuurlijke krachten. Hij kon namelijk geen natuurlijke dood sterven omdat de 

natuurgeesten hierdoor kwaad zouden worden. De balans van de natuur was afhankelijk van de 

balans van de gemeenschap (Thornton 1983, 56-60).  

Hun visie op het leven is vaak terug te vinden in de symboliek van vier cirkels die in verbinding 

staan met elkaar. De rechtse cirkel staat voor het aanbreken van de dageraad, de opkomst van 
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de zon en dus het begin van het leven. De volgende cirkel representeert de middagszon, “het 

hoogtepunt”, de bloei van het leven. De linkse schijf staat voor de ondergaande zon, de 

verandering en de flux in het leven, de dood. De onderste cirkel is het teken van de andere 

wereld, de wereld van de doden en van de geesten. Tussen deze cirkel wordt vaak een kruis 

getekend dat de verschillende stadia met elkaar linkt. Zo staat het kruis in de Kongo mythologie 

symbool voor het kruispunt tussen de levenden en de doden. De horizon, de lijn tussen de linkse 

en rechtse cirkel, stelt de barrière voor tussen deze twee werelden, de Kalunga. Mensen die zich 

bewezen hebben tijdens hun leven en belangrijk waren, krijgen het privilege om opnieuw 

geboren te worden. Ze sterven zogezegd twee maal; één keer in de wereld van de levenden en 

een tweede keer in de wereld van de doden. Hierna worden ze opnieuw geboren en worden ze 

onsterfelijke simbi geesten die zich manifesteren in tijdresistente vormen of fenomenen, zoals 

een waterval, een stroom, een windvlaag of een bizarre tak (Thompson en Cornet 1981, 27-28).  

Men kan stellen dat dit privilege was voorbehouden voor de elite en de leiders. Mensen met 

macht waren degene die contact hadden met het metafysische. In het Kongo Koninkrijk had de 

smid een hoge status. Hij kon namelijk iets scheppen met de natuurlijke elementen. De smid 

had evenveel gezag als de stamhoofden, 

priesters en tovenaars en kreeg de naam 

nganga lufu. Ze werden omringd door vele 

beschermgeesten, en hun werktuigen, de 

hamer en het aambeeld, waren heilzaam. 

Hier werd de link gelegd met de 

ontstaansmythe van het rijk. Lukeni, de 

buitenlandse prins, die de kunst van de 

metaalbewerking in het rijk bracht, kreeg 

dan ook een mythisch dimensie. Hij was 

de smeder van het Kongo Koninkrijk. De 

technieken van het smeden werden dan 

ook geheimgehouden en enkel een 

selectief gezelschap die verkozen werden 

door hun voorvaderen kregen de kans om 

deze kunst te beoefenen. Meestal betrof 

het mensen die in hun dromen contact 

hadden gemaakt met voorouders en 



30 
 

droomden over ziekte en angst. Hierna moesten ze direct de wens van de voorouders in 

vervulling brengen en zo snel mogelijk de ambacht uitvoeren, zodat de gave niet verloren ging 

(Dewey 1992, 15-25). 

Deze technieken zijn zo belangrijk dat culturele helden en koningen in Afrika vaak effectief of 

metaforisch verbonden worden met de kennis en de vaardigheid van het smeden. Tijdens de 

kroningsceremonies werden deze symbolen dan ook vaak gebruikt als investituur en in de 

rituelen. De werktuigen waren de symbolische uitrusting van de politieke leiders die heel nauw 

verbonden waren met de invoering van de ijzerbewerking. Net zoals in het oude Kongo 

Koninkrijk stond het smidsthema ook in de Luba mythologie centraal.4 Kalala Ilunga was de 

stichter van de Luba staat en ook hij zorgde voor de invoering van ijzer en de bewerking van 

ijzer. Hij stelde een meestersmid in die richtlijnen moest opstellen en die naar elke provincie 

moest opsturen samen met een smeltoven en een blaasbalg. Het betreft hier dus een centrale 

notie in centraal-Afrika van de smid als leider, de zogenaamde koningsmeden (Dewey 1992, 

15-25; de Maret 1985; Ringquist 2008) 

Toen de Europese missionarissen rondtrokken in het land, beschreven ze de bevolking als 

fetisjisten. Ze gebruikten namelijk vaak beelden als representatie van de natuurlijke krachten, 

zoals de nkisi, wat heilig betekent in het Kikongo. Nkisi is een algemene naam voor een geest 

of voor een object dat bewoond wordt door een geest. De missionarissen zagen het als idolen 

omdat ze meestal een menselijke vorm hadden en vonden dit dan ook een vorm van hekserij 

(Hilton 1985). 

Er waren verschillende vormen van nkisi. Sommige behoorden tot de bovenwereld en sommige 

tot de onderwereld. Die van de bovenwereld zijn vooral geassocieerd met de lucht, regen en de 

donder en bliksem. Ze werden vaak als mannelijk gezien en gelinkt aan geweld en 

gewelddadige krachten. Representaties van deze krachten waren beelden, wapens, roofvogels, 

bliksem en vuur. Ze werden voornamelijk gebruikt om orde te handhaven en om 

bondgenootschappen en verdragen te bezegelen. De anderen, die van de onderwereld, worden 

geassocieerd met de aarde en de wateren (Dupré 1975). Nkondi zijn nkisi die worden 

beschouwd als agressief. Meestal betreft het beelden met nagels doorboord of andere wapens. 

Een ander kenmerk is dat ze vaak voorzien zijn van spiegels om hierdoor in contact te komen 

met de andere wereld. Vaak werden ze gebruikt om een misdadiger op te sporen en te straffen 

d.m.v. allerlei spreuken op uit te voeren (Zdenka 1972, 52-89). De vroegste representatie van 

                                                           
4 Het Luba Koninkrijk ontstond in de zestiende eeuw in centraal-Afrika. 
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de nkisi is te zien in het wapenschild van Congo. Hier is een gebroken idool op te zien met een 

bepaald gebaar; de ene arm de rechtse naar boven gericht en de linkse naar onderen gericht. 

Deze pose zou de twee werelden moeten aanduiden en de nkisi vormt de link tussen deze twee 

werelden (Fromont 2008, 90). Vele nkondi met nagels zouden worden toegeschreven aan de 

invloed van de missionarissen en hun vertellingen over de kruisiging. Volgens Macgaffey 

zouden er echter teveel andere concepten samenhangen met het nagelen dat men niet zomaar 

hiervan kan uitgaan. In het ritueel van de nganga werden vaak nagels in het beeld gestoken om 

deze te activeren. Eerst gebeurde dit metaforisch en met de komst van de nagels kon dit letterlijk 

worden toegepast. Mogelijk zijn beide hypothesen denkbaar. De Bakongo konden vele ideeën 

van het oude geloof koppelen aan elementen van het christendom (MacGaffey en Wyatt 2000). 

De vraag waarom deze elementen zo makkelijk konden integreren worden in hun eigen cultuur 

wordt verder besproken in hoofdstuk 5.  
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Hoewel het archeologisch onderzoek in Congo de laatste veertig jaar een zekere bloei heeft 

gekend, is het altijd gering geweest. De voornaamste studies zijn dan ook gebaseerd op 

etnografische en historische bronnen.  

Tot de meeste historische bronnen horen de verslagen geschreven door missionarissen en 

vazallen uit Europese landen. Missionarissen reisden vaak door het rijk en bezochten de lagere 

klassen en het platteland. Daarom geven hun bronnen de meest accurate informatie over alle 

aspecten van de maatschappij. De eerste echte historische analyses en beschrijvingen zijn 

afkomst van Joseph van Wing en Alexander Ihle uit de jaren 30. Hier betreft het enkel modern 

antropologisch onderzoek. Balandier, Randles en Ekholm baseerden zich op het onderzoek van 

hun voorgangers en gingen ook de antropologische richting uit. De studie bleef echter wat 

beperkt door hun visie op de maatschappij als een statische sociale structuur. Hierna kwam er 

wat meer historisch gericht onderzoek naar verslagen van ontdekkingsreizigers. Hieronder 

vielen James Duffy en Basil Davidson die, ondanks hun sterker onderzoek dan dat van de 

antropologen, van mening waren dat het vooral de Europeanen waren die de voornaamste rol 

speelden in de geschiedenis van Congo. Jean Cuvelier was ongetwijfeld de meest erudiete 

geleerde in deze periode. Hierna volgden Jadin, Teobaldo Filesi, Bontinck en Vasina. Jan 

Vasina was kritischer dan de anderen, ook over Balandier. Een meer vernieuwender historische 

aanpak kwam van David Birmingham en ondanks zijn meer algemeen onderzoek, was hij 

vernieuwend in het gebruik van zijn documentatie. Hetzelfde kan gezegd worden over Anne 

Hilton, aldus Thornton (Thornton 1983). 

Door de Europese kolonisatiedrang werd het onderzoek in deze periode naar pre-koloniale 

maatschappijen niet als belangrijk beschouwd. Door de politieke strubbelingen en onstabiliteit 

is archeologisch onderzoek nog steeds niet de prioriteit. Het onderzoek naar de steentijden is 

het meest gevorderd en zelfs leidinggevend voor de algemene studie. Minder ver staat het 

onderzoek van het neolithicum en de metaaltijden. Voor verscheidene gebieden zijn deze 

perioden onvoldoende gekend zoals het geval is voor de Bas-Congo regio. Het weinige 

archeologisch onderzoek ondernomen in de Bas-Congo regio toont een hoge densiteit van 
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prehistorische occupaties gedateerd tot 500 v.C. Er is echter een lacune in het archeologische 

bestand tussen 250 n.C. en 1000 n.C. In de daaropvolgende periode zijn er wel verscheidene 

ceramiektradities geattesteerd die getuigen van een opkomend handelsnetwerk in de regio.5  

Hiervoor waren de vondsten beperkt tot een aantal puinen van kerken zoals die in de voormalige 

hoofdstad San Salvador en een aantal oude begraafplaatsen. Enkele inscripties of schilderingen 

op grafstenen of in grotten worden ook af en toe gevonden (Van Moorsel 1964; 1965; De 

Munck 1961). Talrijker zijn de religieuze voorwerpen zoals kruisbeelden en heiligenbeeldjes 

die na de teloorgang van het christendom een plaats in de inheemse religie gekregen hebben. 

Tot nog toe zijn weinig van de bekende vroeg-historische sites uit het oude Koninkrijk Kongo 

onderzocht. Buiten de opgravingen in Mbanza Mbata Kuluzu in 1913 door Verschaffel, is de 

opgraving van de begraafplaats van Ngongo Mbata de eerste noemenswaardige archeologische 

activiteit geweest in verband met het oude Kongo. Bequaert heeft hier in de jaren ‘30 

archeologisch onderzoek verricht dat een uitzonderlijke bedrage heeft geleverd aan het 

archeologisch bestand (Vandenhoute 1973, 3). De site van Ngongo Mbata wordt immers vaak 

aangehaald in verschillende bronnen als een belangrijk handelscentrum. Vooral voor 

missionarissen en allerhande gelovige kringen is het in de belangstelling gekomen tijdens een 

onderzoek naar het laatste levensjaar van de Kapucijn Joris Van Geel. Hij was volgens 

historische teksten, opgetekend in 1652, begraven in de parochiekerk te Ngongo Mbata. Het 

onderzoek werd eerst gevoerd door P. Hildebrand in 1937 en later met de hulp van M. Bequaert, 

medewerker aan het toenmalige Museum voor Belgisch Kongo (Vandenhoute 1973, 5).  

Doordat de archeologie als wetenschap in deze periode nog in zijn babyschoentjes stond, waren 

er veel lacunes in het onderzoek. In 1973 heeft Vandenhoute getracht het ontbrekende 

opgravingsverslag te schrijven. Hierna was er lang geen onderzoek in de regio, behalve de 

onderzoeken uitgevoerd te Mbanza Mbata Kuluzu door Raymaekers in 1961 en van Moorsel in 

1965 (Raymaekers 1961; Van Moorsel 1965). Hier maakten men een aantal nota's over 

rotsgraveringen en schilderingen uit de eerste evangelisatieperiode. 

De Afrikaanse archeologie is nu echter in volle ontwikkeling. Het bestuderen van de materiële 

cultuur is dan ook van essentieel belang om een compleet beeld te verkrijgen over de evolutie 

van het Kongo Koninkrijk. Zo kunnen de archeologische vondsten de historische literatuur 

ondersteunen. Interdisciplinair onderzoek is dus een must. Het Kongo King project vormt 

daarom een belangrijke schakel in het winnen van kennis over de geschiedenis van Congo. Het 

                                                           
5 http://kongoking.org/archaeology.html, geraadpleegd op 18/01/2014. 

http://kongoking.org/archaeology.html
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doel van het project is om uit te zoeken wanneer en hoe het Kongo Koninkrijk geëvolueerd is 

tot een koninkrijk met een complexe sociale structuur. Het eerste stadium van het project heeft 

als doel om de hoofdsteden van twee van de noordelijke provincies van het rijk te lokaliseren, 

namelijk Mbanza Nsundi en Mbanza Mbata.  

Het onderzoek naar deze hoofdsteden is van cruciaal belang, want dergelijke waren uniek in 

centraal-Afrika. Daarom zullen ze veel bedragen tot theorieën omtrent de vroege urbanisatie in 

Afrika en andere tropische regio’s waar ook sprake is van contactarcheologie. Deze unieke 

interactie tussen historische documenten en archeologische data biedt een ideale testcase. 

Archeologische vondsten werpen waarschijnlijk een ander licht op problemen die ideologisch 

geladen zijn in de historische bronnen en daarom vermeden zijn.6 

 

 

 

Het opgraven van een grafcontext is een complexe gebeurtenis. Meestal zijn de locatie, de 

grafgiften en behandeling van de doden een goed doordachte keuze uitgevoerd door de 

levenden. Deze daden zijn er met vele betekenissen die moeilijk te achterhalen zijn en moeten 

dan ook bekeken worden binnen de historische en culturele context. Zo zijn vele grafrituelen 

vaak moeilijk te herkennen omdat men zich enkel kan baseren op overgebleven (menselijke) 

restanten en het hele gebeuren eromheen niet compleet wordt weergegeven in het 

archeologische bestand. Zo kunnen kleine details toch significant zijn om de context en 

handelingen te begrijpen, zoals bijvoorbeeld de vorm en diepte van het graf die de sociale status 

of sekse van de overledene kunnen representeren (Kopytoff en Appadurai 1986; Gosden en 

Marshall, 1999). 

Doordat er verscheidene rituelen voorafgaan aan de begraving zelf kunnen ook vele andere 

disciplines een rol spelen in het proces, zoals bijvoorbeeld de vele monumentale graven over 

de hele wereld waar een goede bouwtechniek voor nodig was. Maar ook het bereiden van de 

rituele maaltijden of het behandelen van het lichaam zijn specifieke doordachte stappen in het 

proces. De betekenis er achter is echter moeilijker te achterhalen. Het voedsel, meegegeven in 

het graf, representeert mogelijk de identiteit of de sociale status. Maar het kan ook meegegeven 

zijn voor het hiernamaals. Soms zijn de potten zelfs leeg en spreekt men over symbolische 

                                                           
6 http://kongoking.org/archaeology.html, geraadpleegd op 19/01/2014. 

http://kongoking.org/archaeology.html
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potten. In Afrika, tijdens de negentiende en begin twintigste eeuw, begroef men mensen onder 

een heleboel gebroken potten (Hall 1996, 58). Dit zou verhinderen dat de overledene zou 

terugkeren om de levenden lastig te vallen. Dus grafgiften kunnen bezittingen zijn van de 

overledene, kunnen het karakter of de daden representeren, kunnen hulpmiddelen zijn voor het 

hiernamaals of kunnen speciaal gemaakt zijn om tijdens de begrafenis te gebruiken. Het kan 

ook de breuk weergeven tussen de dode en de levenden en representeren hoe ze zijn 

heengegaan. Over de uitdossing kan hetzelfde gezegd worden. Dit hoeven namelijk niet de 

dagelijkse kleren geweest te zijn van de dode maar kunnen nieuwe kleren of rituele kleren zijn 

(Pearson 1999; 2004).  

Het begrijpen van de hercontextualisering van objecten naar een grafcontext op zich is al 

complex. Verandert de betekenis van de goederen of blijft deze hetzelfde? Is er hier sprake van 

een levenscyclus van het object zelf? Had het een symbolische betekenis? Het zijn allemaal 

moeilijk beantwoordbare vragen waarvoor men eerst een goed inzicht moet verwerven in de 

cultuur en historische context. Zo kunnen geïmporteerde goederen in een grafcontext mogelijk 

luxeproducten zijn die de status van de persoon weerspiegelen. Maar deze konden ook zoveel 

andere betekenissen hebben gehad (Gosden en Marshall, 1999). 

Andere belangrijke aspecten zijn bijvoorbeeld de graforiëntatie, de positie van het lichaam, de 

positie van het graf binnen een grafveld, etc. Bij christelijke begravingen werd meestal een 

west-oost oriëntatie toegepast. Dit kan men verklaren doordat God uit het oosten zou komen op 

de dag des oordeels. De positie van het graf zelf binnen het grotere geheel kan vaak ook de 

sociale hiërarchie of een chronologie weergeven. De organisatie van het grafveld kan 

stratigrafisch gegroeid zijn of met een centraal punt als leidraad, zoals de centralisatie rond het 

graf van de stichter. Bij beide zijn mogelijk groepen te onderscheiden, in chronologie, in sociale 

klassen of in verschillende culturele groepen (Fahlander en Oestigaard 2008). 

Alle voorwerpen en daden zijn niet direct af te bakenen in verschillende groepen, dit is vooral 

het geval in Afrika. Er zijn vele etnografische voorbeelden waarbij een inheemse bevolking 

normale westerse voorwerpen een andere invulling geven. Dit moet in het achterhoofd 

gehouden worden bij grafarcheologie. De dode is namelijk niet begraven voor ons om te 

begrijpen, maar wel voor de nabestaanden en dode zelf die lid waren van een bepaalde 

maatschappij met een eigen visie en waarden (Pearson 1999; 2004). 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderzochte heuveltop van Kindoki, Mbanza Nsundi, ligt in de huidige provincie Bas-

Congo, ongeveer 10 km ten noordwesten van de kleine stad Kisantu. Neder-Congo is de meest 

westelijke gelegen provincie in het DRC. De belangrijkste rivier in dit gebied is een zijrivier 

van de grote Congo stroom, namelijk de Inkisi (zie afb. 8). Op de Kindoki heuveltop, ongeveer 

300 m ten noorden van het dorp, werd het grafveld van Kindoki aangetroffen (zie afb. 9). Deze 

lag op een hoogte van ongeveer 578 m boven zeeniveau (zie afb. 10 links). Op deze heuveltop 

stond er een monumentale boom, een Capochier, die de omgeving domineerde.  

Ook werd een tweede site opgegraven in het huidige Mbanza Mbata zo een 70 km naar het 

zuiden van Mbanza Nsundi. Hier werd het grafveld dat ontdekt werd in 1937 verder onderzocht 
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en ook het gebied eromheen. Ondertussen is ongeveer 1000 m2 onderzocht en opgegraven. Deze 

plaats wordt in hoofdstuk V verder besproken.  
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Vooral het kennis winnen omtrent het ontstaan, de groei en de precieze locatie van de 

nederzetting is de prioriteit van het onderzoek in Mbanza Nsundi. Zo kan informatie over de 

lay-out van het gebied bijdragen tot het verstaan van deze unieke urbanisatievorm. Het vinden 

van een symbolische en ceremonieel centrum, zoals de hoofdbegraafplaats, is dan ook van 

essentieel belang. Hiernaast kunnen er linken worden gelegd met de oude handelsroute die in 

historische bronnen worden vermeld (Clist et al 2013, 60). Ondanks de interesse van vele 

archeologen, was er voordien nog geen systematisch onderzoek uitgevoerd op het ontstaan van 

deze provinciale steden. De redenen hiervoor kunnen toegeschreven worden aan de interne 

politieke problemen van het land en de lokale chefs die geen toestemming gaven om hier 

onderzoek te verrichten (Clist 1991, 2012; de Maret 1982, 2002, 2006; Esteves 1989). De 

kennis over de ijzertijd in andere gebieden overstijgt dan ook die van het Neder-Congo gebied 

(Clist et al 2013a, 61-63). 

De opgravingen waren gebaseerd op verschillende orale tradities opgeschreven in de zestiende 

en zeventiende eeuw, over plaatsen waar volgens vele historici de oorsprong van het koninkrijk 

lag (Thornton 2000; Hilton 1985). Deze bronnen zijn later verzameld door R.P. De Munck die 

ontdekte dat de verschillende dorpen rond Kindoki een grote link hadden met het voormalige 

Mbanza Nsundi. Cuvelier vermeldde in 1964 dat deze verschillende dorpjes nodig waren om 

de exacte plaats te lokaliseren (Cuvelier 1946, 349). In 1973 ondernam Pierre de Maret samen 

met R.P. De Munck dan ook een prospectieonderzoek om deze regio te verkennen. Hier werden 

ze door de lokale mensen meegenomen naar een plaats waar zogenaamde “prinsengraven” 

aanwezig waren. In de aanloop van de opgraving in augustus 2012 werd de aanwezigheid van 

een grafveld geconformeerd. Vrouwen vertelden hoe ze geen landbouwactiviteiten konden 

uitvoeren op een bepaald veld omdat de grond vol grote stenen zat. Volgens Laman werd de 

laatste mani Nsundi begraven in 1835 (Laman 1957, 138) (Clist et al 2013a, 61-63). 

Een tweede punt van interesse voor deze specifieke plaats vloeide voort uit de mondelinge en 

historische bronnen die vaak verwijzen naar een oude kerk op een heuveltop. In een brief van 

1640 naar de paus Urbanus VIII, schrijft François de Soveral  “Dans le duché de Sundi, il y a 

une église paroissiale avec un curé…”(Cuvelier en Jadin, 1954, 509). Ook de aanwezigheid 

van de grote boom was een indicatie van een mogelijk grafveld. Rondom deze type bomen 
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werden vaak grafvelden aangelegd, vooral in de negentiende en twintigste eeuw.7 Bij de boom 

te Kindoki is dan ook een recenter graf gevonden, in vergelijking met de inhumaties op het 

grafveld, met kapotte ceramiekresten bovenop.  

 

 

 

Met behulp van lokale mannen werd het gevonden grafveld in de zomer van 2013 verder 

opgegraven. Zodoende werden de negen overgebleven tombes systematisch onderzocht. De 

twee graven, tombe 9 en 13, die het jaar ervoor waren gevorst, verschilden enorm qua 

grafgiften. Tombe 9 was een rijk graf met bijgiften zoals een musket, verscheidene parels en 

ijzeren armbanden, in tegen stelling tot tombe 13 waar niets werd aangetroffen. Het skelet van 

tombe negen was ook uitermate goed bewaard. Een jaar later werden de negen overgebleven 

structuren onderzocht (tombes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, & 12). Op de Kindoki heuveltop werd 

verder ook een 50 meter grid opgezet. De proefputten, met een oppervlakte van 1 m2, werden 

geopend langs een oost-west as van 700 m en een noord-zuid as van 450 m. Deze werden indien 

nodig verder uitgebreid tot het op een totaal kwam van 62 proefputten. Ze werden met telkens 

20 cm systematisch verdiept tot 1 m (zie afb. 9 en 10). Zo trachtte men een oude bewoningslaag 

aan te treffen die de eerste urbane periode kon representeren. In de proefput 28 werd, net als bij 

de boom, een recenter graf aangetroffen.  

 

De tombes op het centrale grafveld werden ook systematisch opgegraven. De eerste meter werd 

per 20 cm geëffend en hierna per 10 cm. Op ongeveer een diepte van 2 m werden de lijken 

                                                           
7 Mondelinge mededeling dr. Bernard Clist, juli 2013.  
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aangetroffen. De reeds gemaakte gracht naar het zuiden van het jaar ervoor werd verder 

uitgebreid. Hier probeerden men ook bewoningslagen te vinden (zie afb. 11) (Clist et al 2013a, 

2013b). 

 

 

 

Tijdens de opgravingen op het grafveld ontstonden er problemen omtrent grafschennis. In de 

Congolese cultuur ligt de link met hun voorouders zeer gevoelig en nauw. Zelfs al kenden ze 

de personen niet op het grafveld, was het toch een zeer gevoelig onderwerp. Zoals vermeld in 

het vorige hoofdstuk was de vooroudercultus heel belangrijk in de Kongo religie. Wanneer deze 

niet geëerd of met respect behandeld werden, konden ze rampspoed brengen over de 

gemeenschap. Door de ontstane problemen zijn sommige vondsten niet goed in situ 

gedocumenteerd. Dit komt omdat de vondsten snel uit het graf moesten gehaald worden zonder 

teveel aandacht te trekken. Een ander probleem was dan ook dat de inwoners bang waren dat 

hun rijkdommen gestolen werden door de blanken of dat er zelfs geen sprake was van 

archeologie maar over de zoektocht naar diamanten. Bij een voorval werd de leidinggevende 

archeoloog, Dr. Bernard Clist, zelfs opgepakt door de politie. Deze typische problemen ontstaan 

vaak bij het uitvoeren van archeologisch onderzoek in een land met een koloniale geschiedenis.  

 

 

 

De volgende objecten en menselijk resten werden aangetroffen (zie bijgevoegd overzicht aan 

de achterkant van deze thesis): 

 

Tombe 1:  

- Fragmenten van de schedel 

- 19 tanden 

- kaak  

- Linker tibia 

- Rechter tibia 

- Linker femur 

- Rechter femur 
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Tombe 2: 

- 16 tanden  

- Linker tibia 

- Rechter tibia 

- Linker femur 

- Rechter femur 

- Ketting met medaille (verloren) 

 

 

 

 

 

 

Tombe 4: 

- Twee zakjes met ijzeren nagels 

- Zwaard in stukken 
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Tombe 5: 

- 17 tanden 

- Fragmenten van de linker femur 

- Fragmenten van de rechter femur 

- Fragmenten van de rechter tibia rechts 

- Zwaard in stukken 

 

 

 

 

 

 

Tombe 6: 

- 18 tanden 

- Metalen medaillon 

- Eén volledig zwaard 

- Resten van een tweede wapen  
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Tombe 7: 

- Tanden 

- Fragmenten van kaak met tanden 

- Rechter femur 

- Linker femur 

- Rechter tibia 

- Twee stukken ijzer 

- Zwaard in stukken 

 

 

 

 

 

Tombe 8 (zie afb. 22): 

- Schedel 

- Thorax  

- 21 wervelfragmenten 

- Rechter femur 

- Linker femur (gefragmenteerd) 

- Rechter tibia 

- Linker tibia 

- Linker voorarm 

- Fragmenten van de rechter voorarm 

- Sleutelbeenderen 

- 18 rib fragmenten 

- Fragmenten van de schouderbladeren  

- Stoffragmenten, vermoedelijk van het doodskleed 

- Stukjes stof met ketting  

- Gefragmenteerde enkelband aan het rechterbeen in ijzer 

- Sintels 

- Fragmenten van een ketting uit ijzer 

- Verschillende parels (zie afb. 25, 26 en 27) 

- Witte schelp –  Tympanotonus fuscatus (identificatie B.Clist) (zie afb. 27 links) 
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- Metalen parels op het stof 

- Cowries of Pusula depauperata (zie afb. 27) 

 

Tombe 9: 

- Musket 

- Halsketting met kralen 

- IJzeren armbanden 

 

 

 

 

 

 

 

Tombe 11: 

- Schedel en schedelfragmenten (zie afb. 23) 

- 15 tanden 

- Fragmenten van linker Humerus 

- Fragmenten van rechter Humerus 

- Fragmenten van de rugwervel  

- Wervels met paarse glazen parels (zie afb. 23) 

- Fragmenten van de linker tibia 

- Fragmenten van de rechter tibia 

- Fragmenten linker femur en Radius 

- Stukje van linker tibia teruggevonden 

 in enkelbanden (zie afb. 24) 

- Stukje van rechter tibia teruggevonden  

in enkelbanden (zie afb. 24) 

- Twee gevlochten metalen enkelbanden (met drie banden) 
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- Hout en stof met knopen, vermoedelijk een hoofddeksel op de schedel gevonden (zie 

afb. 23) 

- Grote hoeveelheid paarse glazen parels (zie afb. 25) 

- Cowries of Pusula depauperata 

 

Tombe 12: 

- Twee koperen crucifixen (groot en klein) 

- Gefragmenteerde koperen ketting (52 cm lang)  

- Gefragmenteerd zwaard  

- Kleine zwarte parels  

- Twee stukken ijzer 

 

Tombe 13: 

Geen vondsten aangetroffen.  

 

 

 

 

Hoewel de tombes duidelijk een geheel vormen doordat ze allemaal dicht tegen elkaar liggen 

op de heuvel, allemaal een zuidwest- noordoost-oriëntatie (het hoofd naar het zuidwesten) en 

eenzelfde opbouw en constructie hebben, vormt tombe negen hier echter wel een uitzondering. 

Deze heeft een meer vierkantere opbouw en is ook groter dan de andere tombes. De grafgiften, 

alhoewel uniek, indiceren wel een gelijkaardige afkomst en culturele achtergrond. Alle 

vondsten suggereren een hoge sociale status. Wanneer er een tabel wordt opgesteld met de 

verschillende vondsten per graf, kan men vaststellen dat er in de graven in het zuidoosten meer 

grafgiften werden gevonden (zie afb. 28). Mogelijk betreft het een grafveld met verschillende 

fasen die stratigrafisch naar het zuidoosten is gegroeid waarvan de graven met weinig grafgiften 

uit een vroegere periode stammen en die met vele grafgiften uit een latere periode. In het 

grafveld zijn zowel mannen als vrouwen begraven. Vijf van de elf tombes bevatten een zwaard 
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of sabel als grafgift. Deze zwaarden zijn 

namelijk typische elite objecten, de 

zogenaamde Mbele a Lulendo of 

machtszwaarden. Deze bevonden zich in de 

mannelijke graven van alle leeftijden. Twee 

andere tombes, de begravingen van twee 

vrouwen, hadden een inhoud van duizenden 

glazen en schelpen kralen. De vrouw in 

tombe 11 droeg twee indrukwekkende 

enkelkettingen. Beide vrouwen hadden een 

leeftijd tussen de 40 en 60 jaar en zijn meer 

naar het zuidoosten gelegen dan de andere 

tombes. De forensische specialist, Caroline Polet, van het Museum voor natuurwetenschappen 

in Brussel stelde vast dat de vrouwen duidelijk kenmerken van diabetes vertoonden. Zo waren 

de ruggenwervels vergroeid, wat duidt op overgewicht. Het betreft hier dus geen ondervoede 

mensen, maar personen die allerhande voedsel konden betalen. 

Ook de enkelbanden, kralen, blanke wapens en hoofddeksel tonen aan dat het 

hoogstwaarschijnlijk de begravingen betreffen van belangrijke personen. In etnografische 

voorbeelden zoals bij de huidige Kuba zijn nog steeds regalia zichtbaar die gelijkenissen 

vertonen met die van het Kongo Koninkrijk.8 De vorst heeft namelijk zware armbanden en 

enkelbanden aan en draagt een vorstelijk hoofddeksel. Ook de mannen en vrouwen rondom 

                                                           
8 Een stam afkomstig uit het zuidoosten van het DRC. 
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hem dragen parels en kleinere hoofddeksels. Het is dus niet ondenkelijk dat dezelfde vormen 

van regalia werden gebruikt in het vroegere Kongo koninkrijk.  

De ligging van het grafveld op een heuveltop samen met de 

capochier en andere recentere grafvelden suggereren dat 

door de eeuwen heen deze plaats steeds een heilige 

connotatie behield. Voorlopig is er een chronologie 

opgesteld voor het grafveld tussen de zeventiende en de 

negentiende eeuw. Deze is gebaseerd op 14C dateringen en 

de dateringen van de kralen gevonden in de tombes (Clist et 

al 2013, 61-63). 

De afwezigheid van botmateriaal in sommige graven kan wijzen op een oudere begravingen of 

het betreft eerder begravingen waarbij er geen lichamen waren die men kon recupereren. Zo 

zouden de wapens in tombe 4, 5 en 12 het heengaan van deze personen kunnen voorstellen, die 

bijvoorbeeld door een oorlog ver van huis om het leven waren gekomen. Maar zoals de vele 

historische en etnografische bronnen attesteren, zijn de voorwerpen eerder machtssymbolen en 

elitevoorwerpen. Maar aan deze objecten waren ongetwijfeld ook meerdere betekenissen aan 

gekoppeld.  

Opmerkelijk is het voorkomen van 

zwaarden en andere regalia in tombes 

van jongens van 6 tot 7 jaar, zoals in 

tombe 6 en 12. De twee kruisbeeldjes, 

gevonden in tombe 12 zijn volgens 

Vandenhoute belangrijke voorwerpen 

die gebruikt werden bij de investituur 

(Vandenhoute 1973, 128). De naam 

nkange of wordt gebruikt voor elk kruisbeeld met een Christusfiguur, zoals de grote crucifix 

aan de koperen ketting. Een eenvoudig effen kruis noemt 

men doorgaans kulunsu, zoals de kleinere en meer 

vierkantere crucifix (zie afb. 67 en 68) (Vandenhoute 1973, 

128). Hieruit blijkt dat zelfs op jonge leeftijd en zonder 

erfelijksysteem, de kleine jongens als volwaardige leden bij 

de Ashikongo-kanda hoorden en zich niet meer hoefden te 

bewijzen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er al op jonge 
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leeftijd een soort ritueel werd uitgevoerd waarbij een eigen wapen en andere tekens van macht 

werden verworven.  

De zwaarden waren duidelijk objecten die dienden om de rijkdom en macht weer te geven van 

de elite die deze droegen. Hoogst waarschijnlijk zijn dit de tombes van verschillende mani 

Nsundi en hun kanda. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de beschrijving en 

mogelijke herkomst van deze vijf zwaarden.  
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Om de sabels en zwaarden goed te kunnen beschrijven en om er parallellen aan te koppelen, is 

het belangrijk om een uniforme beschrijving te hebben en een overzicht van de definities van 

de onderdelen en de verschillen.  

Het eerste onderscheid wordt gemaakt tussen zwaarden en sabels. Onder de term zwaard 

verstaat men een gevechtswapen met een rechte, lange, nogal brede kling, die bestemd is om te 

houwen en te snijden (Puype 1981, 33). In principe kan gesteld worden dat een zwaard een 

slagwapen is met een houw- en steekfunctie (Elsen 1992, 50). Ook heeft het meestal een 

symmetrisch gevest en twee sneden (twee kanten die snijden). Een sabel daarentegen is een 

slag- en steekwapen en heeft een eenzijdige snijdende kling, een kromme kling en een 

asymmetrisch gevest waaraan onder meer een voorbeugel zit (Puype 1981, 33). Het is 

voornamelijk een slagwapen, waar de kracht dwars op de lengteas staat (Elsen 1992, 59). Het 

zijn allebei offensieve wapens, wapens die bedoeld zijn om aan te vallen. De eerste stap bij een 

aanval is het imponeren en overbluffen, daarom is het belangrijk om zowel het artistieke als het 

functionele in het oog te houden (Elsen 1992, 50). 

Zwaarden en sabels kunnen opgedeeld worden in de twee voornaamste onderdelen: het gevest 

en de kling. Het gevest is het onderdeel dat houvast en bescherming biedt en bestaat uit de 

klinkkop, de knop of pommel, de greep, de greepring, de pareerstang en de stootplaat. De 

klinkkop en de knop hebben verschillende functies. Ten eerste dient het om het zwaard of sabel 

uit te balanceren en om te voorkomen dat de hand van de greep glijdt, ten tweede dient het ook 

als bevestiging van de kling aan het gevest. Een derde functie kon eventueel het gebruik geweest 

zijn als extra wapen. De pareerstangen, afgeleid van het werkwoord “pareren”, “(een slag) 

afwenden, afweren”, dienen dus om de slag van de tegenstander af te weren en op te vangen.9 

Het is een metalen stang tussen greep en kling. Aan een sabel bevindt zich ook een stootplaat. 

Dit schijfvormige object biedt ook extra bescherming voor de drager.  

                                                           
9 http://www.vandale.be  opzoeken “pareren”, geraadpleegd op 5 maart 2014.  

http://www.vandale.be/
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Het tweede deel, de kling, is altijd uit metaal gemaakt en is het puntige gedeelte, het blad of de 

lemmet, van het wapen. Sommige zwaarden dienen enkel om te houwen en hebben dus geen 

punt. De snede is de scherpe kant en de rug de niet-scherpe kant. Sabels zijn meestal krom en 

hebben meestal maar één snede aan de buitenbocht10 en zijn dus enkelzijdig. Zwaarden zijn 

meestal dubbelzijdige en hebben sneden aan beide zijden van de kling. Er zijn weliswaar ook 

zwaarden met een snede aan de binnenbocht, deze worden kromzwaarden genoemd. De kling 

bestaat verder nog uit eventueel een geul, de hiel, schouder en de angel. De geul is een inkeping 

aan de zijkant en vult meestal de hele lengte van de kling. De meeste zwaarden hebben geen 

geul, maar soms treft men er ook aan met twee geulen. Dit werd eerst gedaan om minder 

gewicht te verkrijgen, maar kreeg later meer een esthetische waarde. Onder het gevest en 

bovenaan de kling zit een niet gescherpt gedeelte, de ricasso. In de meeste gevallen wordt hier 

een stempel van de maker gezet. Deze werd soms dunner gemaakt dan de rest van het blad om 

zo plaats te bieden voor een tweede hand. Hier bevindt zich ook de schouder en de hiel die 

verder overgaan in het laatste onderdeel, namelijk de angel. Dit is een stuk dat niet zichtbaar is 

en wat zorgt voor de verankering in het gevest en waar later de greep op wordt gemonteerd. 

Het laatste essentiële stuk van een slag- en steekwapen, is de opberger. In de schede wordt 

gewoonlijk enkel de kling van het wapen gestoken. Zo beschermt het zowel het wapen tegen 

roest en andere verwering alsook onschuldige omstaanders. De schede kan uit verschillende 

materialen, zoals bijvoorbeeld hout en leer, gemaakt zijn. De schede bestaat uit verscheidene 

onderdelen: een dekplaat, draagknop, draagring, een boven- midden- en onderband.  

De geschiedenis en ontwikkeling van zwaarden is zeer ingewikkeld en onoverzichtelijk. Zo 

varieerden de vormen van regio tot regio en werd het ook erg beïnvloed door de mode. Voor 

deze studie is een uitgebreid overzicht echter niet nodig. Daarom kunnen er beknopt een paar 

conclusies getrokken worden.  

Het begrip zwaard wordt vaak gebruikt als overkoepelende term voor alle slag- en steekwapens. 

Maar met het woord zwaard wordt ook een wapen bedoeld met een rechte kling, zoals 

hierboven werd toegelicht. De tegenhanger hiervan, de sabel, heeft dan weer een kling die een 

lichte curve maakt. Soms spreekt men echter ook over sabels wanneer men het heeft over de 

cavaleriesabels die vanaf de Napoleontische periode aan populariteit wonnen. Deze heeft dan 

ook weer een ander soort gevest dan de zwaarden en sabels uit de vroegere periodes, terwijl bij 

de sabels en zwaarden (in de nauwe betekenis van het woord) soms dezelfde gevesten kunnen 

                                                           
10  Een kromsabel 
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gevonden worden. Wel kan men stellen dat er in de zestiende eeuw een verandering optrad en 

dat de klinkvorm van een sabel meer werd gebruikt. De zwaarden die vooral een hakfunctie 

hadden werden vervangen door types die zowel konden steken, stoten, houwen en slaan. Om 

deze zwaarden te hanteren was er meer techniek en vaardigheid nodig. Hieruit evolueerden de 

rapier en de degen, waaruit later dan ook de sierdegens zouden ontstaan. Deze zwaarden (de 

overkoepelende term) bezaten een groter esthetisch karakter dan hun voorgangers.  

In deze thesis komen voornamelijk de zestiende tot zeventiende-eeuwse zwaarden aan bod die 

een rechtstreekse evolutie kenden vanuit de langzwaarden uit de middeleeuwen. Maar ook de 

sierdegens en de cavaleriesabels, die voornamelijk onder de etnografische parallellen vallen, 

worden besproken.  
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De conservering wordt uitgevoerd in het Jubelparkmuseum door de afdeling conservering van 

metalen, geleid door Louis-Pierre Baert.  

De grote stukken ijzer, bestaande uit hematiet, worden eerst in een machine gereinigd door een 

combinatie van een luchtdruk compressor (zie afb. 33, midden) en microkristallijne stof, 

eventueel zand, die wordt gespoten op het object.11 Het zijn als het ware zandstralen die door 

de perslucht tegen de voorwerpen worden geblazen en zo op metaal het vuil verwijderen. Het 

bestralen gebeurt in een kleine cabine waar men twee handen kan doorsteken zodat de bestraler 

beschermd is tegen het stof en vuil dat vrijkomt (zie afb 33, links en rechts). Een afzuigsysteem 

zorgt voor het afvoeren van het losse stof en vuil zodat het glas nog steeds doorzichtig blijft. 

De handvaten uit brons met koperdraden errond, aangetroffen in tombe 4 en 5, worden ook met 

                                                           
11 Het ijzer zou volgens L.P. Baert een zeer hoge hematiet gehalte hebben; mondelinge communicatie met L.P. 

Baert maart, 2014.  
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deze zandstralen behandeld. Voor brons kan het ook dienen om het voorwerp wat op te ruwen 

voor verdere behandeling want hierdoor komt de patina tevoorschijn. Men moet echter wel 

voorzichtig zijn dat de straal niet te sterk is en zo de patinalaag verwijdert. De overgebleven 

textiel- en houtresten mogen daarentegen niet bestraald worden. Deze zouden beschadigd 

kunnen worden en verdere studies onmogelijk maken. Ook is het belangrijk om de straal niet 

te dicht en rechtstreeks op het object te richten. 

 

 

Op de artefacten zijn soms schilfers door de corrosie zichtbaar die er gemakkelijk af kunnen 

vallen. Deze worden eerst met secondelijm vastgezet. De lijm dringt door tussen de spleten en 

hecht de schilfers weer vast (zie afb. 34, boven links ). Ook werden de koperdraden op sommige 

grepen met secondelijm beter vastgezet (zie afb. 34, boven links). De grote afgebroken stukken 

daarentegen worden aan elkaar gezet door een speciale lijm, namelijk epoxy 5-minutenlijm (zie 

afb. 34, boven midden). Dit is een zeer snel drogende universele epoxylijm, gecombineerd met 

een inkapselingshars, die in een verhouding van 1:1 samen moeten gevoegd worden. Hier wordt 

wat pigment aan toegevoegd zodat de verbindingen niet zichtbaar worden (zie afb. 34, onder 

links). De aaneenkoppeling moet echter snel gebeuren want na vijf minuten is de lijm-harsmix 

al hard. Alle duurzame materialen, o.a. metaal, ceramiek en glas, kunnen zo binnen enkele 

minuten aan elkaar worden gehecht.  

Als de stukken aan elkaar gezet zijn en de lijm goed is opgedroogd, wordt de corrosie eraf 

gehaald. Door de zure bodem is het ijzer zwaar aangetast en vervormd, daarom is het moeilijk 

om de oorspronkelijke vorm en dikte van het object waar te nemen en terug te krijgen. Er wordt 

dan ook eerder gestreefd naar het vinden van een gelijkaardige vorm en om het er te doen uitzien 

als een acceptabel en herkenbaar sabel of zwaard. Dit gebeurt met een mechanisch toestel 

waarmee men de gecorrodeerde laag kan wegschrappen tot op de grondlaag. De machine 

bestaat uit een aan- en uitknop en een schuifknop die van één tot tien gaat om de snelheid van 

het toestel te bepalen (zie afb. 35, links).  
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Als er een rode verkleuring te zien is, dan is de grondlaag bereikt. De rode verkleuring komt 

van het hematiet. Hierna wordt de grondlaag effen gemaakt en gepolijst en wordt er getracht 

een goede vorm te verkrijgen (zie afb. 35, rechts). Als de stukken aan elkaar gezet zijn en de 

lijm goed is opgedroogd, wordt de corrosie eraf gehaald. Door de zure bodem is het ijzer zwaar 

aangetast en vervormd, daarom is het moeilijk om de oorspronkelijke vorm en dikte van het 

object waar te nemen en terug te krijgen. Er wordt dan ook eerder gestreefd naar het vinden van 

een gelijkaardige vorm en om het er te doen uitzien als een acceptabel en herkenbaar sabel of 

zwaard. Dit gebeurt met een mechanisch toestel waarmee men de gecorrodeerde laag kan 

wegschrappen tot op de grondlaag. De machine bestaat uit een aan- en uitknop en een 

schuifknop die van één tot tien gaat om de snelheid van het toestel te bepalen (zie afb. 35, links). 

Als er een rode verkleuring te zien is, dan is de grondlaag bereikt. De rode verkleuring komt 

van het hematiet. Hierna wordt de grondlaag effen gemaakt en gepolijst en wordt er getracht 

een goede vorm te verkrijgen (zie afb. 35, rechts). 

Hierna worden alle metalen onderdelen van de sabels en zwaarden bedekt met een 

conserveringsmiddel en onder infraroodlampen gelegd. Hierdoor blijven de metalen stabiel en 

gaan ze niet corroderen. De stof wordt heet waardoor deze goed kan inwerken. Nadat dit middel 
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goed droog is, worden de oppervlakten gepolijst. Dit gebeurt met hetzelfde mechanische toestel 

als voordien, maar tijdens dit proces wordt op het uiteinde een borsteltje gezet in plaats van een 

boor. 

 

 

 

 

 

Tijdens de conservering van de artefacten treden er een paar 

moeilijkheden op. Zo was het al van het begin af aan duidelijk dat 

de wapens erg beschadigd waren door corrosie. Het is dus een zeer 

tijdrovend werk om dit te verwijderen en vergt bovendien 

professionele hulp en kennis. De stukken vinden en in elkaar 

steken is al een hele klus op zich. Het kan vergeleken worden met 

een moeilijke puzzel waar niet alle stukken aanwezig zijn. Voor 

het starten met deze puzzel is het ook belangrijk om 

achtergrondkennis te hebben omtrent de structuur en vormgeving 

van sabels en zwaarden. Zo kan je makkelijker vormen herkennen 

en hieruit logische conclusies trekken. Het verwijderen van de corrosie vergt ook veel techniek 

en kennis. In dit geval zijn de zwaarden namelijk gemaakt van een zeer harde ijzersoort met 

een hoog hematietgehalte. Het is dan ook moeilijk om de grondlaag effen te krijgen als je nog 

niet veel ervaring hebt. Dit werk moet dan ook vooral worden uitgevoerd door een professional. 

Eén van de zwaarden is vervaardigd uit een andere ijzersoort dan de andere vier, namelijk deze 

uit tombe 4. Het artefact is zeer dun, maar is nog steeds één geheel gebleven. Hier treed echter 

een ander probleem op. Doordat het water van de grond in het ijzer penetreert, vormen er zich, 

vaker dan bij de andere zwaarden, hierin luchtbellen wat zorgt voor gaatjes en afschilfering (zie 

afb. 36). 
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De eerste tombe waar een zwaard werd aangetroffen was tombe 4. Samen met een paar ijzeren 

nagels waren dit de enige grafgiften. De foto (zie afb. 37) toont het zwaard na een eerste ruwe 

schoonmaak. Het lemmet van het zwaard is in een zeer slechte staat. Het is namelijk gebroken 

op meerdere plaatsen, maar desondanks kunnen de stukken wel worden samengevoegd tot een 

volledig lemmet. Tijdens de conservering werden de stukken grondig gereinigd van het 

overblijvende zand en geconserveerd. Hierna zag het handvat er uit zoals te zien is op 

afbeelding 38. Het handvat is gemaakt uit brons en heeft koperdraden rond de greep gewikkeld. 

Deze zijn allebei van zeer goede kwaliteit. Aan de onderkant van de greep, aan de greepring, 

zijn de draden vastgemaakt met een gevlochten Turkse knoop (Puype 1983, 54 foto 61) (zie 

foto 39). De bufferplaten bestaan uit twee grote schelpen waarvan de ene naar boven is gericht 

en de andere naar onderen. Dit is ook te zien bij andere zwaarden afkomstig uit Europa.12 

Hoewel de redenen voor het gebruik van deze schelpdecoratie moeilijk te vinden zijn, kan een 

mogelijke hypothese zijn dat het vooral gebruikt werd voor wapens gelinkt aan de scheepsvaart. 

Ook was de schelp het symbool voor Sint-Jakobus oftewel Jakobus de Meerdere die een discipel 

en apostel was van Jezus Christus. Hij was de zoon van een scheepsvaarder en in de christelijke 

                                                           
12 Wordt bij “parallellen” verder behandeld.  
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iconografie is de sint-jakobsschelp ook zijn attribuut. Meestal is deze bevestigd aan zijn 

mantel.13 Er bestaat ook een orde met Sint-Jakobus als patroonheilige, namelijk De orde van 

Sint-Jakobus van het Zwaard. Volgens een legende zou er tijdens de mythische slag bij Clavijo, 

tussen de Moren en het Spaanse rijk van Alfonso II, een geheimzinnige ruiter verschenen zijn 

die de Moren doodde. Alfonso II, die deze heilige als patroonheilige instelde omdat het 

zogenaamde graf in Spanje gevonden was, schreef dit voorval toe aan Jakobus. Hierna stond 

deze heilige ook bekend als “de Morendoder” (van Herwaarden 1980, 1-5; Hall 2002, 215). 

Volgens een legende was zijn graf ontdekt in Santiago de Compostella door de aanwijzing van 

een ster. Nog steeds wandelen pelgrims naar deze plaats om de heilige te eren. Over de hele 

wereld wordt een schelp ook als symbool gezien voor vrouwelijkheid, geboorte, geluk en 

wederopstanding (Fontana 2003, 88).  

 

 

 

                                                           
13 http://www.biblija.net/, geraadpleegd op 25 april 2014.  

http://www.biblija.net/
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De pareerstangen zijn dun en niet zo rijkelijk aanwezig zoals op andere blanke wapens.14 Aan 

de bovenkant van de pommel is een motief te zien (zie afb. 41). Het is echter zeer moeilijk om 

hier een vorm in te herkennen. Een mogelijkheid is dat het gewoon een spiraalvormige decoratie 

is die wel vaker voorkwam op wapens. Een tweede optie is het zoeken naar een mogelijk 

symbool van een orde dat eventueel hierin te herkennen valt. De meest voor de hand liggende 

zou de link moeten zijn met de orde van Sint-Jakobus van het zwaard. Doch is een gelijkenis 

moeilijk te vinden als men kijkt naar de vorm van het heraldisch kruis (zie afb. 42). Wat ook 

een mogelijkheid kan zijn, is een verband met de Orde van Christus. Deze orde was ook 

aanwezig in het Kongo Koninkrijk en hadden zwaarden in hun bezit als teken van hun status 

(Schellings 1949, 12). Maar ook hier is een gelijkenis moeilijk te zien. 

 

                                                           
14 Lees: meer uitleg bij “parallellen”. 
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Orde van sint-Jacob van het zwaard           Orde van Christus 

          

         Orde van Aviz    Orde van Calatrava, Alcantara, Montesa en San Iago  

       

 

 

Het zwaard is duidelijk een Europees, wellicht een Iberisch type of zelfs specifiek een Portugees 

type. Dit is te zien aan de gripring, stootplaten en algemene vorm die zeer typisch zijn. Over de 

herkomst van de kling kan waarschijnlijk gezegd worden dat het in Congo gesmeed is. Dit zal 

echter nog moeten worden bevestigd met een XRF-studie van het metaal. Een argument 

hiervoor is de nogal vreemde verhouding tussen het lemmet en het gevest. Het lijkt 

onwaarschijnlijk dat een Europese smid deze verhouding zou hanteren. Een tweede hypothese 

is dat het lemmet afkomstig was van een ander zwaard en 

dat deze later is samengevoegd met een het Europese 

gevest. Er zijn namelijk bronnen die vermelden dat klingen 

werden geïmporteerd naar het Kongo Koninkrijk (Berardi 

2004, 24). De Congolezen waren echter ook zelf in staat om 

ijzer te smeden.15 Dus het zou eventueel ook een inheemse 

reparatie kunnen geweest zijn. 

Ten laatste zijn er ook sporen van hout en textiel aanwezig 

op de kling. Dit toont aan dat het zwaard gevestigd was in 

een schede. De onderkant van deze schede is nog te zien en 

was vervaardigd uit metaal en had een eindknop (zie afb. 

43). De kling was duidelijk tweesnijdend en kan dus terecht 

worden gedefinieerd als een zwaard. 

                                                           
15 Lees: Hoofdstuk II: religie 
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Tijdens de opgraving van tombe 5 te Kindoki werd een tweede wapen aangetroffen. Op de foto 

(afb. 47) is het zwaard in situ te zien alsook de rechter femur (bovenbeen) en tibia (onderbeen). 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het zwaard links van het lichaam geplaatst is. Bovendien 

zijn er ook skeletfragmenten gevonden aan de linkerkant van het lichaam en bovenaan in het 

graf ook tanden. Aan de hand van de tanden en skeletresten is het graf toegeschreven aan een 

20 tot 40 jarige man.  

Echter ook in dit geval is het zwaard zwaar toegetakeld door corrosie, maar is het handvat nog 

steeds relatief goed bewaard. Hier betreft het ook een Europees, vermoedelijk zelfs een Iberisch 

zwaardtype. Men kan stellen dat het een zwaard is door de aanwezigheid van twee snijdende 

zijdes. Het heeft een ingewikkeld en uitvoerig gevest met verscheidene pareerstangen en 

takken. Ook hier is de greep omwikkeld met koperdraden en een gevlochten Turkse greepring 

(afb. 54). De koperdraden zijn hier van verschillende groottes en wisselen elkaar af. De 

stootplaten hebben ook een lichte schelpvorm, zijn groot en bevatten sporen van een 

beschermlaag van textiel of leder (afb. 48 en 49). De pareerstang heeft een typische S-vorm met 

in het midden een extra schijfvormig tussenstuk (zie afb. 47, rechts). Op de klingdelen zelf zijn 

alweer sporen terug te vinden van een schede, zoals hout- en textielresten (afb. 50). Na 
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conservering was echter iets merkwaardigs te zien, zowel op de pommel als op de kling. Er 

waren namelijk ovaalvormige metalen platen aanwezig (afb. 51, 52 en 53). De vraag is of deze 

een onderdeel van het zwaard zelf waren of van een ander metalen object, zoals een medaillon, 

dat op het zwaard gelegd is en later is samen gecorrodeerd. Ook de extra metalen platen op de 

pareerstang zijn vreemd. Hier zijn in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) 

röntgenfoto’s van genomen om te ontdekken of het onderdelen waren van het zwaard. Dit heeft 

echter geen significant resultaat opgeleverd. Ook de drielobbigheid van de kleine stootplaat was 

vreemd. Deze wordt  duidelijk waargenomen op de foto’s. Het zouden eventueel reparaties 

kunnen geweest zijn of latere toevoegingen aan het zwaard (afb. 54 en 55). 

Hier rijst de vraag ook of de kling misschien een inheems product was en later werd vastgezet 

met het gevest. Maar het kon ook afkomstig zijn van een ander Europees zwaard. Het heeft 

namelijk dezelfde eigenschappen als het ijzer uit tombe 5 en zou dus afkomstig kunnen zijn van 

dezelfde maker.  
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Het enige volledige zwaard werd aangetroffen in tombe 6 samen met sporen van een ander 

kleiner wapen, een medaillon en een aantal tanden. Het medaillon is helaas verdwenen. Volgens 

de resultaten van het osteologische onderzoek zou het het graf 

zijn van een zes tot zeven jarige jongen. Hieruit valt af te leiden 

dat de jongen al bij geboorte werd gezien als lid van de elite. Het 

feit dat hij een goede afstamming had en in een voorname familie 

werd geboren was al voldoende om met een eliteobject begraven 

te worden.  

Hier is het zwaard vervaardigd uit een andere ijzersoort dan de 

andere. Hoewel het ijzer van een slechtere kwaliteit is, is het 

wapen echter wel nog één geheel gebleven. Met een lengte van 

ongeveer 63 cm en een dikte van 4 tot 5 cm, is het een relatief 

kort zwaard. De pareerstangen hebben ook hier een typische S-

vorm. De enige afgebroken stukken zijn de twee extra 

pareerringen die verticaal liepen van het gevest naar de ricasso. 

Op deze wijze boden de ringen een extra handvat en kon het 

zwaard worden vastgehouden met twee handen, het is namelijk 

een tweehander met het zogenaamde krabbepootgevest.16 De 

duidelijk V-vormige basis is te zien waaruit blijkt dat het zwaard 

in twee delen is gesmeed. De vraag is echter of dit een ouder of 

                                                           
16 Lees: parallellen 
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jonger zwaard is of een zwaard met een andere afkomst dan de andere zwaarden. Misschien is 

het een inheems product geïnspireerd op Europese zwaarden.  

Het is een tweesnijdend wapen en kan dus terecht een zwaard worden genoemd. Na de 

conservering kwam dodecaëdervormige pommel aan het licht. Hier is de binnenkant van de 

greep, de angel, gemaakt uit ijzer en niet uit hout zoals de andere. Op dit zwaard zijn er geen 

stootplaten aanwezig. De onderkant is fragieler en wat afgebroken in vergelijking met de 

bovenkant van het zwaard. Volgens sommigen is dit te wijten aan een bepaald begrafenisritueel, 

maar dit kan echter ook te wijten zijn aan de steeds dunner wordende punt.17 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Lees: Hoofdstuk V: begrafenisrituelen 
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In tombe 7 werden veel menselijke resten aangetroffen, zoals fragmenten van de kaak (met 

tanden), de linker en rechter femur en rechter tibia. Er werden ook twee stukken ijzer gevonden 

en uiteraard het zwaard zelf. Het is in feite een sabel en dit is ook goed te zien aan de curve van 

het zwaard aan de punt. Op afbeelding 63 is de tekening van het graf te zien met alle vondsten 

in situ. De conservering van deze sabel, net al die van tombe 12, is nog volop aan de gang. Maar 

wel kan er al gezegd worden dat het een 

ander type zwaard is dan de voorgaande. 

Het heeft geen S-vormige pareerstangen, 

maar eerder pareerringen waar men het 

zwaard met een tweede hand kon 

vastnemen en hanteren. De pareerringen 

lopen verticaal van het gevest naar de 

ricasso en ook horizontaal over de kling 

heen. De sabel is ook langer dan de 

voorgaande en meet ongeveer 85 cm. 
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Desalniettemin kunnen er wel degelijk gelijkenissen gevonden worden. Zo is het ijzer van 

dezelfde kwaliteit en bevinden er zich ook sporen van een schede in de vorm van textiel- en 

houtresten. Volgens het osteologisch onderzoek zou het een graf moeten zijn van een oudere 

man tussen de 40 en 60 jaar oud. 

 

 

 

 

 

 

In dit graf werden vele grafgiften gevonden ondanks de afwezigheid van een skelet. Naast de 

grote sabel werden twee crucifixen, een koperen ketting, zestien kleine zwarte parels en twee 

stukken ijzer aangetroffen.  

Net als in tombe 7, is hier ook goed te zien aan de punt dat het een sabel is. Op afbeelding 66 

is de tekening van het graf te zien met alle vondsten in situ en op afbeelding 65 een foto hiervan. 

Zoals eerder vermeld, is de conservering van dit zwaard is nog volop aan de gang. Het kan 

echter wel gezien worden als hetzelfde type zwaard als in tombe 7. Het heeft namelijk geen S-

vormige pareerstangen, maar eerder pareerringen waar men het zwaard met een tweede hand 

kon vastnemen en hanteren. De pareerringen lopen ook hier verticaal van het gevest naar het 

ricasso, maar heeft ook een horizontale greepring over de kling heen. De sabel is, samen met 

die uit tombe 7, ook langer dan de voorgaande en meet ongeveer 86 cm. Dezelfde gelijkenissen 

met de andere blanke wapens uit tombe 4, 5 en 7, zijn geattesteerd, zoals het ijzer en sporen 

van een schede in de vorm van textiel- en houtresten. Hier betreft het echter wel het graf van 
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een kind, rond de 6 tot 7 jaar. Het grote crucifix zat waarschijnlijk vast aan de koperen ketting. 

Het kleinere kruis, de kulunsu, met meer gelijke zijden, had waarschijnlijk parels rond zich en 

was vermoedelijk een armband. In eerste instantie werd gedacht aan een rozenkrans, maar deze 

hypothese werd, door de vondst van de parels op deze specifieke plaats met de koperen ketting 

aan de andere kant, ontkracht.  
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Ondanks de moeilijkheid om parallellen te vinden, zijn er uiteindelijk toch een aantal 

aangetroffen. De site van Ngongo Mbata die in 1938 werd opgegraven bleek een belangrijke 

vergelijking met Kindoki. Het betreft namelijk een grafveld waarin dezelfde regalia zijn 

meegegeven en deze kan dus helpen bij de interpretatie van de vondsten en dus ook van de 

zwaarden. Helaas zijn er heel veel artefacten verloren gegaan en is de conditie van het 

overgebleven vondstmateriaal niet ideaal. Beeldmateriaal van de verloren vondsten is ook 

schaars. Ten tweede is er gezocht in verscheidene museumcollecties. Vooral in het Koninklijk 

Museum voor Centraal Afrika in Tervuren zijn er nuttige parallellen, maar ook in andere musea 

blinkt er soms een mbele a lulendo uit. In catalogi van privécollecties en hun tentoonstellingen 

zijn er ook vaak zwaarden te vinden. Jammer genoeg is de context of precieze locatie meestal 

niet geweten. Tijdens dit onderzoek bleken historische bronnen ook belangrijke uitgangspunten 

te zijn. Tevens is het cruciaal om de Europese zwaarden te bestuderen aangezien massaal handel 

werd gevoerd met Europa. Ten laatste kunnen er ook een aantal etnografische parallellen 

getrokken worden met de zwaarden die de lokale chefs nog steeds in hun bezit hebben.  

 

 

 

 

 

In Hoofdstuk III, het grafveld van Kindoki, werd het onderdeel van de onderzoekgeschiedenis 

van Bas-Congo reeds behandeld. Hier werd echter ook nadruk gelegd op het belang van de 

opgraving in 1938 door Bequaert. Vandenhoute schreef hiervan in 1973, 35 jaar na de feiten, 

een opgravingsverslag. Helaas is het volume waarin alle afbeeldingen stonden verloren gegaan. 

In 2013 heeft het archeologisch team van het Kongoking-project opnieuw opgravingen 

uitgevoerd op deze locatie. 

Tijdens het archeologisch onderzoek in 1938 werd een oude kerk opgegraven en werden 

verschillende graven aangetroffen. In vier van deze graven werden zwaarden gevonden. Op 

afbeelding 71 is een overzicht van de kerk te zien met de verscheidene structuren, de blauw 

gekleurde graven zijn degene waar zwaarden zijn ontdekt, namelijk graven 12, 13, 14 en 15.  
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Graf 12  bevatte volgens de opgraver; “twee volledige skeletten, een aantal kodado za 

bambuta18, een aantal vergulde draadjes (dienend als versiering van een kleed of 

schoudermantel), een zilveren vingerring die ingelegd was met een copalsteen19, een goed 

bewaarde koperen halsketting waarvan elk schakel versierd is door ciselering, een kleine 

halsketting en een koperen kruis dat was vastgemaakt aan een koperen ketting). Ten laatste 

bevatte het graf ook een sterk gecorrodeerde ijzeren degen en een tweede ijzeren degen met een 

zilveren handvat eindigend in een arendskop met een zilveren sierplaten versierde schede en 

een aantal ijzeren nagels” (Vandenhoute 1973, 38).  

In het volgende graf, nummer 13, werden de volgende elementen aangetroffen; “een volledig 

skelet, een gouden vingerring ingelegd met een diamant, een medaillon met geciseleerde 

zilveren randen en samengesteld uit twee verzilverede koperen platen die elk versierd waren 

met een gegraveerd en verguld zeevaarderkruis. Tussen beide platen, die over elkaar schuiven, 

bevindt zich een perkament dat de opgraver niet heeft durven ontplooien uit vrees schade te 

veroorzaken aan eventueel schrift. Het medaillon was vastgemaakt aan een vergulde koperen 

ketting. Verder trof men een nkange-kruis aan van het meest voorkomende type en ten slotte 

een sabel.” (Vandenhoute 1973, 38-39).  

In graf 14 vermeldde de opgraver enkel een ijzeren zwaard met een handvat gedeeltelijk uit 

zilver. De schede is boven- en onderaan versierd met zilveren sierplaten (Vandenhoute 1973, 

40).  

Graf 15 was het laatste graf met sporen van wapens. Hier werd een volledig bewaard skelet 

aangetroffen, gelegen op een vloer van zeer zware steenblokken, oost-west georiënteerd met de 

kop naar het westen gericht. Het was begraven met een koperen borstkruis zonder Christusbeeld 

rond de hals. Aan de rechterkant, ter hoogte van de heup, droeg het skelet een ijzeren sabel en 

een ijzeren mes. Hiernaast werd ook een tweede koperen borstkruis gevonden, ditmaal van het 

nkangetype. Het was tegen de wand van de grafkuil, één meter ten westen van het hoofd van 

het skelet geplaatst (Vandenhoute 1973, 41-42). 

Bij het tweede onderzoek werd graf 15 dieper uitgegraven. “In de westhoek werd een 

gedeeltelijk bewaard skelet gevonden en in het oostelijk deel van het graf een fragmentarisch 

ijzeren zwaard, omringd door een aantal skeletfragmenten en acht ijzeren nagels waarvan er 

twee nog sporen van gebruik vertonen onder de vorm van houtresten. Ten noorden van deze 

                                                           
18 Oude kralen die vroeger als geld gebruikt werden (Bron: Vandenhouten 1973) 
19 Jonge barnsteen (Bron:…) 
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groep werden nog zeven ijzeren nagels en één geglazuurde Europese scherf gevonden. Hierna 

werden uit de bij het eerste onderzoek verstoorde lagen nog een aantal voorwerpen verzameld 

zoals, een aantal beenfragmenten, drie versierde en twee onversierde scherven en een fragment 

van een aarden pijpenkop. Naast ceramiek werden ook nog twee fragmenten van een ijzeren 

ketting, restanten van de bekleding van het handvat van een steekwapen, verscheidene 

fragmenten van twee ijzeren steekwapens en dertien ijzeren nagels, waarvan er drie nog sporen 

van gebruik vertonen onder de vorm van houtresten, gevonden. Ten laatste nog een ijzeren 

band, een aantal houtskoolfragmenten, een stukje geweven stof en een stukje blauwgrijze 

steatiet” (Vandenhoute 1973, 41-42). 

Hieruit volgt het volgende overzicht van de blanke wapens aangetroffen tijdens de Ngongo 

Mbata Church (NBC) opgravingen in 1938: 

- Graf 12: 2 ijzeren degens (één sterk gecorrodeerd, andere goed bewaard) 

- Graf 13: 1 sabel  

- Graf 14: 1 zwaard 

- Graf 15: 1 sabel, 1 gefragmenteerd stuk van een zwaard, delen van de bekleding van 

een gevest en nog fragmenten van 2 andere ijzeren steekwapens. 
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De betreffende acht steekwapens (twee degens, drie zwaarden en twee sabels) afkomstig uit de 

begraafplaats van Ngongo Mbata, bezaten allemaal Europese kenmerken. Ook maakten ze deel 

uit van de grafgiften van de vier belangrijkste graven die werden aangetroffen. De twee ijzeren 

degens kwamen beide uit graf 12. Bij één van hen eindigt het zilveren handvat op een arendskop 

en is de schede onderaan versterkt met zilveren sierplaten. De motieven evenals het knopje 

waarop de schede eindigt zijn duidelijk Moors. Over de twee degens is niets meer te vinden en 

zijn dus vermoedelijk verloren gegaan. De enige gevonden foto van het degen met een 

arendskop komt uit een verlag van Bal uit ’64 waar hij schrijft over de vondsten van Schellings 

(zie rechts op afb. 76). Het ijzeren zwaard met gedeeltelijk verzilverd handvat uit graf 14 is 

eveneens afgebeeld op deze foto (zie links op afb. 76). Het had een schede, waarschijnlijk uit 

leder, en was boven- en onderaan versterkt met zilveren sierplaten. Behalve van de vele 

fragmentarische resten van de twee zwaarden uit graf 15, is er niet meer veel van overgebleven 

(zie afb. 72). Eén van de sabels daarentegen, wat opgehangen was aan de rechterheup van het 

skelet uit graf 15, is wel volledig bewaard in het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (zie 

afb. 74). Dit wapen had een handvat dat werd gescheiden van het lemmet door een ronde ijzeren 

stootplaat. Het gevest was omwonden met plantaardige vezels, waanrond fijne koperdraadjes 

gewikkeld werden (zie afb. 75). Dergelijke bekleding van een handvat werd ook los boven op 

graf 15 teruggevonden (zie afb. 73). De tweede sabel uit graf 13 vertoonde volgens 

Vandenhoute ook duidelijke Moorse elementen in de versiering van de schede, die net zoals bij 

de degen uit graf 12 eindigde op een knopje. Hier zijn echter ook geen bronnen meer over te 

vinden. 
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Zonder twijfel kan men stellen dat deze wapens van 

Iberische afkomst waren. De Moorse versieringselementen 

die beschreven werden door Vandenhoute zijn motieven 

die ook op het Iberische Schiereiland courant voorkwamen. 

Maar uiteraard kwamen deze versieringen ook voor in 

Noord-Afrika waardoor de invloeden ook deels vanuit daar 

konden gevloeid zijn. Hier werden de zwaarden 

aangetroffen aan de rechterkant van de inhumatie en niet 

aan de linkerkant zoals te Kindoki. Nog een vaststelling is 

het frequent voorkomen van de wapens samen met de 

nkange kruis (Vandenhoute 1973, 137-138). Volgens 

Wannyn (1961) waren dit allebei onderdelen van de regalia 

van de machthebbers. Zowel in 1938, in de graven 12, 13 

en 15, als in de tombes te Kindoki werden deze samen 

aangetroffen. De kruisbeelden geven zowel een Christelijk 

als inheems karakter aan de tombes. De nkange hoorde bij 

de fetisjobjecten bij de traditionele investituur van een chef 

en werden vooral gebruikt tijdens de rechtspraak en 

onderhandelingen. De kulunsu werden dan weer vooral 

gebruikt bij de jachtriten die werden gehouden op de begraafplaatsen zelf (Vandenhoute 1973, 

137-138). Tijdens de opgravingen in 2013 te Ngongo Mbata werden meer van deze nkange 

gevonden van alle formaten.  
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In vele historische reisverslagen staan illustraties over het Kongo Koninkrijk. Soms zijn het 

tekeningen van de elite of de koning zelf. De bronnen zijn meestal niet door de 

ontdekkingsreiziger zelf geschreven, maar door beroemde en gerespecteerde schrijvers en 

cartografen uit die tijd. 

Een voorbeeld hiervan is “Le royaume de Congo et les contrées avoisinantes”. Dit werk uit 

1591 is geschreven door Filippo Pigafetta maar was gebaseerd op de ooggetuigenissen van 

Duarte Lopes. In het verslag, in 2002 vertaald en geëditeerd door Bal, staat een afbeelding met 

de kledij van de Kongo edelen. Hierop zijn de zwaarden prominent aanwezig als onderdeel van 

hun dracht. In dit voorbeeld zijn de zwaarden duidelijk geïnspireerd door Noord-Afrikaanse 

types met de karakteristieke pommel in de vorm van een arendskop. 

 

 

 

In “Naukeurige Beschrijving der Afrikaensche Gewesten” uit 1676 staan ook meerdere 

bruikbare afbeeldingen. Het boek werd geschreven door Olfert Dapper maar hijzelf was echter 

nooit in Afrika geweest. Dit was het geval voor al zijn reisverhalen over exotische 
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bestemmingen. Hij kreeg de verhalen voornamelijk te horen van reizigers van Nederlandse 

compagnieën.  

Een van de afbeeldingen uit zijn werk toont de kledingstijl in  het Loango Koninkrijk in de late 

zeventiende eeuw. Dit was een naburig koninkrijk waar duidelijk ook zwaarden tot de 

uitdossing van de elite hoorden. Hier treffen we wederom zwaarden aan met een Noord-

Afrikaanse inslag (afb. 79). Een tweede afbeelding uit het verslag van Dapper is deze van een 

hoogstaande Bakongo die ook een Noord-Afrikaans zwaard draagt (afb. 80) 
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De rode draad doorheen deze afbeeldingen is de arendskop. Een gelijkaardig zwaard werd 

teruggevonden in graf 12 te Ngongo Mbata. Dus uit deze historische bronnen kunnen we 

afleiden dat er niet alleen Iberische zwaarden en andere Europese zwaarden in de omloop waren 

maar ook Noord-Afrikaanse types.  

Als we de historische bronnen bespreken, mogen de verscheidene missionarisverslagen 

natuurlijk niet ontbreken. De belangrijkste hiervan is “Missione in prattica” geschreven door 

de kappucijn Bernardino Ignazio rond 1750. Hij beschreef en schilderde de verschillende 

taferelen die zich afspeelden tijdens zijn tocht door het rijk. In twee van zijn aquarellen wordt 

de rol van de zwaarden goed weergegeven. Op de ene in de vorm van de sangamentos en op de 

andere in de vorm van een verwelkoming. De eerstgenoemde zal later uitvoerig besproken 

worden.20 De laatsgenoemde waterverftekening stelt een Kappucijn voor die wordt verwelkomd 

in een dorp door de chef en zijn onderdanen met het nodige machtsvertoon. Hierbij werden alle 

insignes worden bovengehaald om zo de grootsheid van de chef weer te geven. Op het schilderij 

zijn mannen te zien met muziekinstrumenten en wapens in de vorm van kannonen, speren en 

zwaarden. Zowel degens, sabels en rapieren komen voor op de prenten. 

 

 

                                                           
20 Lees hoofdstuk V: ritueel gebruik van de zwaarden 
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In het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren zijn er drie zwaarden te vinden in 

de geschiedenis sectie. Vanaf het najaar 2013 tot het najaar 2014 zijn deze in Florida voor de 

tentoonstelling “Congo across the waters” (Fromont 2013, 60-61). Hierdoor konden er geen 

recente foto’s van worden genomen. De afbeelding hieronder (afb. 83) komt uit de publicatie 

van Wannyn uit 1961.  

Volgens Wannyn zijn de zwaarden gebaseerd op zestiende-eeuwse Iberische voorbeelden die 

door de Mafulamengo geproduceerd waren. De takken liggen namelijk in het vlak van het blad 

en het gevest heeft verder geen stootplaten. Deze minder gecompliceerde vorm zou een 

voorganger zijn van de decadente en uitvoerige zwaarden, zoals de rapieren, degens en 

cavalerie sabels, uit de zeventiende eeuw (Wannyn 1961, 63).  
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Op het linker zwaard zien we nog een vrij originele knop. Bij het middelste zwaard is deze 

echter afgeplat aan twee kanten, is aanzienlijk lichter dan de gebruikelijke kop en heeft een 

kroonvormige pommel. Het rechter zwaard heeft ook een afgeplatte grip en pommel. Bij het 

linker en rechter zwaard bestaan de grepen uit ivoor en hout en hebben ze een lichte bolling. 

Het ivoor aanwezig op de gevesten is meestal rood, wat misschien te wijten is aan de langdurige 

werking van rook. Het is ivoor is gebarsten door in de grond te zitten of door de lange tijd in 

een stookruimte te hebben gelegen (Wannyn 1961, 65). De pareerstangen van alle zwaarden 

zijn rechthoekig gebogen met de ene stang omhoog en de andere omlaag. Deze stijl werd in 

Europa gemaakt tot in de late vijftiende eeuw (Wannyn 1961, 63). Desondanks bevatten de 

zwaarden ook inheemse elementen zoals de aangebrachte krassen op de stangen die symbolen 
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waren uit het oude geloof (Fromont 2013, 55). De stangen zijn telkens afgeplat naar het einde 

toen en geperforeerd door een Grieks kruis (Wannyn 1961, 65). 

Het blad van het linker zwaard is aanzienlijk lang en scherp in vergelijking met de andere 

zwaarden. De bizarre verhouding doet vermoeden dat het misschien een gebroken wapen betreft 

dat later is samen gezet. Het blad is breed, tweesnijdend en heeft een lengte van ongeveer 76 

cm, zoals de civiele zwaarden uit 1550. Het heeft ook een prominente ricasso waar de 

voorbeugels niet tegenaan zitten. Bij de andere zwaarden zijn ook deze typische voorbeugels 

aanwezig maar zonder  ricasso. Een zwaard met een scherpe punt heeft echter meer steekkracht 

dan een recht zwaard, maar is ook breekbaarder. Sommige bladen lijken dan eerder te zijn 

verkort vanaf de punt (Wannyn 1961, 65). 

De zwaarden worden gedateerd tussen de zestiende en de zeventiende eeuw en zijn afkomstig 

uit de Neder-Congo provincie. Ze zijn allemaal vervaardigd uit ijzer, en sommigen hebben een 

houten of ivoren gevest en hebben een lengte van ongeveer 90 cm lang en een breedte van 5 

cm.  

Het zijn alle drie voorbeelden van de typische mbele a lulendo zwaarden. Deze worden vooral 

gekarakteriseerd door hun S-vormige pareerstangen die een antropomorfisch uitzicht geven aan 

het zwaard. Dit wordt versterkt door het boren van twee gaten in de pommel om zo een gezicht 

te creëren. Ook de aanwezigheid van de ingekraste kruisvormen, strepen en de geperforeerde 

kruisen weerspiegelen zowel inheemse als katholieke ideeën. Dit wordt verder besproken in 

hoofdstuk V: ritueel gebruik van zwaarden. 

Het zwaard uit tombe 6 kan duidelijk vergeleken worden met deze drie zwaarden. De S-vormige 

pareerstangen en het extra handvat zijn hier ook aanwezig.  
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Het middelste zwaard op afb. 83 wordt weergegeven in de typologie van Westerdijk uit 1973. 

Hierbij is ook een ander zwaard aangeduid, maar deze is helaas niet terug te vinden in de 

collectie van het KMMA. Hier betreft het een sabel met dezelfde elementen, namelijk een 

kroonvormige pommel, S-vormige pareerstangen en een krabsgevest.  

 

 

 

Ook in de collectie van het Afrika Museum te Berg en Dal is een 

machtszwaard aanwezig. Het betreft een zwaard gedateerd tussen 

de zestiende en negentiende eeuw, vervaardigd uit ijzer en hout 

met een lengte van 88,5 cm. Ook hier is het typische extra handvat 

van een tweehandig zwaard aanwezig. De platte pareerstangen die 

eindigen in geperforeerde kruisen zijn ook aanwezig op de mbele 

a lulendo  uit de Tervuren collectie (Fromont 2011, 57). 
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In verschillende privécollecties en hun publicaties worden deze zwaarden ook vermeld. In de 

collectie van Drs. Nicole en John Dintenfass uit New York is een zwaard aanwezig uit de Neder-

Congo regio vervaardigd uit gesmeed ijzer met ivoren afwerking. In totaal heeft het zwaard een 

lengte van 68,6 cm. Peter-Michael Boyd, een Afrikaanse wapenhandelaar, stelt dat de kling van 

dit zwaard een hoge concentratie ijzer heeft door een onvoldoende carbonisatie tijdens het 

smeltproces (Berardi 2004, 42). Hieruit leidt hij af dat het zwaard volledig in Congo is 

vervaardigd. Het zwaard, met een duidelijke antropomorf uiterlijk, heeft vele gelijkenissen met 

de zwaarden uit de Tervuren collectie. 

 

 

Uit de verzameling van Jan Elsen vindt men een zwaard gelijkend op de voorgaande. Deze is 

eveneens gemaakt uit ijzer en afgewerkt met ivoor en heeft een lengte van ongeveer 90 cm. 

Het heeft echter wel een bewaarde schede uit hout en leder. Elsen zou dit zwaard in 1988 

meegenomen hebben uit de Bas-Congo regio.  
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In het overzichtswerk van Westerdijk uit 1984 staat een afbeelding van een zwaard uit de 

collectie van Frederick en Claire Mebel waarvoor hij de curator was. Met een lengte van 

ongeveer 82 cm, de S-vormige pareerstangen, de ivoren greep, het krabsgevest en 

antropomorfische look sluit dit voorbeeld mooi aan bij het voorgaande.  

 

 

 

Maar ook in het British Museum ontbreekt een mbele a lulendo niet. Op de etnografische 

afdeling is het zwaard te bezichtigen. Het zou afkomstig zijn uit Bas-Congo en wordt gedateerd 

tot de zestiende eeuw.  
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In de publicatie van Bal uit 1963 is een slecht bewaard zwaard afgebeeld. Dit zwaard is 

gevonden op de afdeling prehistorie van het Lovanium, de huidige Nationale Universiteit van 

Congo. Het zwaard zou geïnspireerd zijn door Portugese zwaarden maar vervaardigd zijn in 

Congo. 
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Tijdens beide opgravingscampagnes van het Kongoking-project werden machtszwaarden 

aangetroffen bij de lokale chefs. Op de afbeelding 94, links, is er geen sprake van een mbele a 

lulendo, maar zijn het sabels die tijdens de koloniale periode werden gegeven aan de lokale 

chefs als teken van een bepaalde rang.21 Deze zijn ook typische calvariesabels waar nog vele 

voorbeelden van zijn te zien in de geschiedenisafdeling van het KMMA. Op een schets uit het 

notitie boekje van Bequaert is een dergelijk calvariesabel te zien uit Tumba Mani. Rechts op 

afb. 94 betreft het echter wel een typische mbele a lulendo, te herkennen door de typische vorm.  

                                                           
21 Mondelinge communicatie met Nancy Verlinden, juni 2014. 
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Net zoals alle andere Afrikaanse kunstobjecten zijn de mbele a lulendo fel begeerd in de 

kunsthandel. Men kan deze dan ook massaal online vinden. Deze zwaarden bevatten ook de 

typische karakteristieken van de inheems geproduceerde zwaarden.  
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Gebaseerd op het middeleeuwse slagzwaard ontstond in het 

zestiende-eeuwse Spanje een variant of bastaardzwaard. Het 

was een relatief klein, tweehandig zwaard, namelijk de 

espadon of de montante. Het zwaard heeft een langere greep 

en een simpele kruisvorm. Hieronder bevinden zich twee 

extra naar onderen gerichte gebogen pareerstangen. De 

bedoeling hiervan was dat men zijn tweede hand hier kon 

plaatsen (Oakeshott 1980, 133). In Portugal was er zelfs een 

speciaal mariene zwaard, het krabszwaard (carracks black 

sword), met deze extra beschermende ringen. Op deze 

zwaarden trof men de platte naar onder gerichte 

geperforeerde pareerstangen aan. Deze zouden tussen 1460 en 1480 ontwikkeld zijn en werden 

gebruikt door ontdekkingsreizigers (Daehnhardt 1997, 255). Het zwaard uit Berg en Dal 

(afb.86) en de andere zwaarden met deze karakteristieke perforaties, zijn gebaseerd op dit type. 

Dit type wordt ook vaak krabsgevest genoemd door de gelijkenis met de poten van een krab. 

Op afb. 99 zijn verschillende zwaarden van dit type te zien. Frappant is de gelijkenis van het 

bovenste middelste zwaard met de middelste op afb. 83 uit Tervuren. Ze hebben namelijk 

allebei dezelfde kroonvormige pommel.  

De twee uitstulpingen van het 

typische krabsgevest zijn 

gereconstrueerd op het zwaard uit 

tombe 6. Mogelijk hadden de 

sabels uit tombe 7 en 12 ook deze 

beschermende ringen.  
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Ook de Nederlanders waren in het Kongo rijk aanwezig en voerden handel met de inheemse 

bevolking. Volgens Dapper, die een inventaris van de geleverde goederen weergaf in zijn 

publicatie, zouden er ook blanke wapens ingevoerd zijn (Balandier 1963, 65).  

Op afbeelding 100 is het klassieke Solingse houwergevest, uit het begin van de zeventiende 

eeuw, te zien met de typische S-vormige gebogen pareerstand en grote schelpvormige 

bufferplaten. Uit de streek van Solingen, gelegen in Duitsland, importeerden Europeanen 

massaal deze zwaarden. Ook de Nederlandse zeevaarders gebruikten dit type. Op afbeelding 

100 zijn Nederlandse scheepshouwers uit de achttiende eeuw te zien met dit klassieke 

gevesttype. Op de ene sabelkling (rechts) staat de stempel van het V.O.C. en de datum. De 

greepwikkeling van messingdraad is verdwenen op een gevlochten Turkse knoop na.  

Het was in die tijd een 

extreem populair en tevens 

een functioneel wapen en kon 

door iedere smid gemaakt 

worden. Toch zijn de meeste 

importstukken uit Solingen.  

Een variant op de Spaanse en 

Portugese mariene zwaarden 

afkomstig uit de Nederlanden 

was de kortelas met 

krabbepootgevest (af. 101).  

Op een variant hiervan (te zien op afb. 101, rechts) staat de ene pareerstang naar boven gericht 

en creëert zo een S-vorm. Deze worden gedateerd tot het begin van de zeventiende eeuw.  

Uit deze voorbeelden kunnen we vooral gelijkenissen zien met de koperdraden, de greepring in 

de vorm van een de gevlochten Turkse knoop, de schelpvormige bufferplaten, het krabsgevest 

en de S-vormige pareerstangen. Blijkbaar waren de grote schelpvormige bufferplaten typisch 

voor deze streek. Deze zijn terug te vinden op de sabel uit tombe 4 en het zwaard uit tombe 5, 

net als de koperdraden omwikkeling. De S-vormige pareerstangen zijn ook terugkomende 

elementen in de zwaarden te Kindoki. 
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Volgens Wannyn (1961, 63) importeerden de 

Bakongo ook zwaarden van het type Wallone. 

Deze werden vervaardigd in een gebied van de 

Nederlanden en werden gemaakt op een hele 

specifieke manier (zie afb. 102). Er werd 

gebruikt gemaakt van een houten angel, 

waarrond koperdraden werden gewikkeld 

(Oakeshott 1980, 171). De kleine pareerstang 

en het handvat van het gevest uit tombe 4, 

lijken goed op deze van de épee wallone.   
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Volgens Wannyn werden er ook vele sierdegens geïmporteerd naar het koninkrijk. Het woord 

sier is hier goed gekozen, want de gevesten werden smaller en de decoratie eleganter. Deze 

werden overal in Europa aangetroffen met vele varianten. De sierdegens evolueerden naar de 

cavaleriesabels. De greep werd breder en krommer en integreerde de pommel. De pareerstang 

en handvat van de sabel uit tombe 4 lijken ook sterk op die van een sierdegen. Maar de pommel 

is hier echter even breed als het gevest en heeft niet de typische ronde vorm van een sierdegen. 

Hier zou het misschien eerder een overgangsfase betreffen tussen een sierdegen en een 

cavaleriesabel. Want zoals gezegd, komt de pommel niet overeen met eerder geziene 

voorbeelden, wel met deze van een cavaleriesabel.  

Tijdens de koloniale oorlog nemen de bewindvoerders en soldaten massaal cavaleriesabels mee. 

Deze hadden aan populariteit gewonnen in de Napoleontische oorlogen en werden over de hele 

wereld gebruikt in het leger. Zoals eerder aangetoond bezitten nog vele lokale chefs deze types.  
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Ongetwijfeld zijn de grafvelden van Kindoki en Ngongo Mbata afkomstig uit ongeveer dezelfde 

periode. De grafgiften en de wijze van begraven zijn relatief gelijkaardig. De zwaarden hadden 

duidelijk dezelfde betekenis in de beide grafcontexten. De zwaarden te Kindoki zijn herkenbare 

Europese wapens. Door de soms vreemde verhouding tussen de kling en het gevest kan er 

misschien gesproken worden over inheemse vervangingen. Ik heb getracht alle zwaarden zo 

getrouw mogelijk te reconstrueren. 

Het zwaard uit tombe 4 is mogelijk een overgangsfase tussen de sierdegen en cavalerie sabel 

of een variant van het épee wallone. De reconstructie van dit zwaard was echter niet moeilijk 

en voor de hand liggend, doordat alle stukken aanwezig waren en het gevest volledig intact was. 

De kling was daarentegen een andere verhaal. Door de samensmelting met de schede is het 

moeilijk om de dikte weer te geven (afb. 105). 

Een mogelijke hypothese voor de aanwezigheid van de vreemde ijzerplaten op het zwaard uit 

tombe 5, is dat deze door de eigenaar eraan zijn gesmolten om het zwaard meer prestige te 

geven. Het kunnen echter ook medaillons geweest zijn die in het graf op het zwaard zijn 

neergelegd. Het gevest is een typisch solingergevest met de schelpvormige bufferplaten en de 

S-vormige pareerstangen. De reconstructie is gebaseerd op het feit dat aan de andere kant ook 

een pareerstang aanwezig was die de typische S-vorm compleet maakte. Gelukkig waren ook 

hier alle onderdelen van het lemmet aanwezig zodat de volledige lengte kon worden 

gereconstrueerd (afb. 106). 

Het zwaard uit tombe 6 blinkt uit door de vervaardiging uit een andere ijzersoort waardoor deze 

één volledig stuk is gebleven. De enige afgebroken stukken waren de verticale pareerringen die 

duidelijk samen met de S-vormige pareerstangen een variant van het krabszwaard 

representeren. Hier kan echter geen doorsnede gemaakt worden van het zwaard. Het zwaard is 

zodanig dun en fragiel dat de oorspronkelijke dikte niet kan worden gereconstrueerd (afb. 107). 

Ook de reconstructies van tombe 7 en 12 zijn gebaseerd op de aanwezigheid van pareerringen. 

Op het gevest van de sabel uit tombe 12 was echter wel een extra pareerring over de kling heen 

geplaatst. De twee sabels hadden ook geen pareerstangen, maar enkel pareerringen. Deze 

reconstructies zijn wat schematischer weergegeven dan de rest. De conservering van deze 

sabels is nog steeds bezig dus er is hier enkel sprake van relatieve afmetingen (afb. 108 en 109). 
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Deze zwaarden waren allemaal typische zeevaarderzwaarden en populaire types op het 

Iberische schiereiland tijdens de zestiende eeuw. Deze konden dus makkelijk in het rijk 

terechtgekomen zijn door de handel met Portugal, zoals geattesteerd is door Dapper. Buiten de 

parallellen gevonden te Ngongo Mbata, tonen de parallellen uit Congo zelf geen treffende 

gelijkenissen met de zwaarden uit Kindoki. Deze zwaarden, afkomstig uit Bas-Congo, bevatten 

prominente inheemse kenmerken, zoals een antropomorf uiterlijk, ivoren en houten grepen en 

een uitgesproken symboliek, zoals ingekerfde strepen en kruisen.  

De inheemse zwaarden of de mbele a lulendo waren geïnspireerd door Europese zwaarden. 

Mbele a lulendo is echter een verkeerd begrip. Het is een term afkomstig uit c. 1880, maar de 

idee erachter was veel ouder (MacGaffey 1981). Zo beargumenteer ik in deze thesis dat de 

Europese zwaarden ook gebruikt werden in de rituele betekenis van de mbele a lulendo-

zwaarden. Het aanwenden van de term mbele a lulendo voor zwaarden uit vroege periodes is 

dus anachronistisch doordat deze pas tegen het einde van de negentiende eeuw werd gebruikt. 

Maar de symboliek erachter bestond al langer, hierdoor zal ik ook de Europese zwaarden zien 

als mbele a lulendo-zwaarden. Hier weid ik in het volgend hoofdstuk over uit. 

Doordat de term mbele a lulendo pas laat ontstond, wordt deze gekoppeld aan de typische 

inheemse zwaarden. Volgens sommige geleerden bestonden de inheemse zwaarden en 

Europese zwaarden gelijktijdig en werden ze elk voor een ander doel gebruikt (Wannyn 1961, 

63). Volgens Wannyn moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de mbele of de spata en 

de echte mbele a lulendo. De mbele waren volgens hem de ingevoerde producten en de 

statussymbolen, terwijl de mbele a lulendo inheems waren en een bovenaardse connotatie 

kregen (Wannyn 1961, 65). Hier ga ik niet mee akkoord. Ik vermoed namelijk dat er een 

overgang is tussen de zwaarden, een chronologie als het ware, waarbij het gebruik en rituele 

betekenis niet veranderde. Vandenhoute stelt immers in 1973 dat er geen onderscheid werd 

gemaakt tussen de twee, maar dat het een andere betekenis kreeg in een andere context 

(Vandenhoute 1973, 41-42).  

Door de verschillende parallellen en waarnemingen kon uiteindelijk een relatieve 

typochronologie worden opgesteld (zie afb. 001). 

Toen de Portugezen in het rijk aankwamen, begon de handel van blanke wapens. Vanaf dan 

verspreidden er zich allerhande Europese wapens over het ganse rijk (groep 1), zoals het 

krabszwaard, de solingsehouwer, épee Wallone, enz. Niet enkel voerden de Bakongo handel 

met de Europeanen, ook met de Moorse bevolking in Noord-Afrika. Dit is te zien aan de talrijke 
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aanwezigheid van de nimcha-zwaarden afgebeeld in historische bronnen en teruggevonden in 

tombe 12 te Ngongo Mbata (groep 2).22 In de zeventiende eeuw werden de smallere en 

elegantere wapens, zoals de sierdegens en rapieren, populair in Europa. Deze werden massaal 

ingevoerd vanuit Europa naar het Kongo Koninkrijk (groep 3). Rond deze periode begon er een 

overgang zichtbaar te worden, zoals te zien is aan de betreffende zwaarden van deze studie. De 

Europese gevesten, zowel oude als nieuwe, werden samengevoegd met inheemse klingen. Ze 

kregen ook meer inheemse elementen toegewezen zoals extra lappen raffia, houten schedes, 

medaillons en vastgehangen nkange en kulunsu kruisen (groep 4). De wapenhandelaar Peter-

Michael Boyd stelt dat het zwaard uit de collectie van Drs. Nicole en John Dintenfass helemaal 

inheems zou zijn omdat het ijzer een onvoldoende carbonisatie had gekend. Dit zou resulteren 

in een hoge concentratie ijzer, ergo in een zeer hard metaal (Berardi 2004, 42). De zwaarden 

van Kindoki waren allemaal vervaardigd uit hetzelfde harde metaal met een hoog 

hematietgehalte. Ook de verhouding tussen het gevest en de kling doet vermoeden dat het 

samenzettingen betreft.Tijdens de Napoleontische tijd vond de evolutie van de sierdegens naar 

de cavaleriesabels plaats. Deze bleven in de koloniale periode prominent aanwezig, zelfs tot 

W.O. II (groep 5). In de loop van de achttiende eeuw vond een omgekeerde fenomeen plaats 

als. Hier werden inheemse gevesten vervaardigd, met het kenmerkend uitgesproken 

antropomorf uiterlijk en inheemse symboliek, en soms samengezet met oudere Europese 

klingen (groep 6). Berardi vermeldt immers dat inheemse smeden vaak Portugese klingen 

gebruikten in hun eigen ontwerp (Berardi 2004, 420. Ik vermoed dat hierdoor vaak verkeerde 

dateringen zijn uitgevoerd, net zoals vaak het geval is bij de Noord-Afrikaanse Nimcha. Hier 

werden ook lange tijd oudere Europese klingen op nieuwe inheemse gevesten geplaatst (Spring 

1993; Nickel 1971).  

 

 

 

 

                                                           
22 Kenmerkend voor de Nimcha-zwaarden zijn de gevesten met een arendskop (Spring 1993, 15). 
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Wapens waren één van de vele elementen die de Bakongo overnamen van de laatmiddeleeuwse 

Portugese ontdekkingsreizigers. Net als andere aspecten van de Iberische beschaving, werden 

ze heel snel geïmplementeerd in hun eigen cultuur. De zwaarden kregen net als in Europa de 

status van een machtssymbool. Het straalde rijkdom, macht en prestige uit. Daardoor werden 

ze vaak rijkelijk versierd waarbij er zelfs meer werk werd ingestoken in de versiering dan nodig 

om er een functioneel wapen van te maken. Het aanzien van zwaarden is ook duidelijk door 

hun centrale rol in allerlei mythologieën. Vele zwaarden kregen namelijk door de geschiedenis 

heen ook een eigen naam. Ook de smeden die de zwaarden vervaardigden, bekleedden altijd 

een hoge status binnen de hiërarchie. Zo kregen ze zelfs in het oude Kongo Koninkrijk een 

spirituele rol toegewezen.23 In het Kongo Koninkrijk kregen de zwaarden de naam Mbele a 

lulendo, erezwaard, statiezwaard of machtszwaard (sword of power; sword of authority; épée 

d'honneur) (Wannyn 1961; Balandier 1965; Thompson en Cornett 1981). 

 

 

 

De Europese zwaarden werden een machtssymbool in het Kongo Koninkrijk. Ze namen als het 

ware het Europese teken van status over en integreerden die in hun eigen cultuur. De redenen 

voor deze vlotte integratie van een vreemd object in hun eigen cultuur worden hieronder verder 

besproken.  

 

 

 

In vele Afrikaanse landen hangt de ontstaansmythe samen met de komst van een nieuwe vorm 

van wijsheid. In de meeste gevallen is dit de ijzersmeedkunst. Zo zou het Kongo Koninkrijk 

ontstaan zijn door de komst van de buitenlandse prins Lukeni. Lukeni was verbannen uit zijn 

                                                           
23 Lees: hoofdstuk II: Het Kongo Koninkrijk “religie”. 
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eigen land en trok daarna met een grote militaire troep naar het zuiden waar hij het land in bezit 

nam. Hij veroverde de gebieden met een grote militaire kennis en bracht de kunst van het ijzer 

smeden naar de regio (Fromont 2011, 55). Dit werd reeds besproken in hoofdstuk II toen de 

religie werd toegelicht.  

Het ontstaan van het koninkrijk was als het ware te danken aan een vreemd volk dat superieure 

kennis had. Bij de Bakongo ontwikkelde zich de mentaliteit dat de overwinning van een volk 

macht en het recht te regeren verwierf. Zo had je de hoogste sociale klasse die eigenlijk 

beschouwd werden als vreemdelingen, de Ashikongo, maar toch als meerderen werden gezien.24 

Hier vindt men dus ook deze houding terug.  

Doordat Lukeni zogezegd de kunst van de ijzerbewerking bracht naar het land, had ijzer een 

zeer symbolische betekenis. Maar ijzer had al heel lang een symbolische betekenis in Centraal-

Afrika. Het gaf namelijk ideeën van 

perfectie, compleetheid, cyclische tijd, 

militaire macht en persoonlijke kracht 

weer. Er werd dan ook vaak gesproken 

over “Congo ricatari”, Kongo van 

IJzer (Congo of iron) (Brásio 1988, 

492). Zo vermoedt men dat er zeker al 

in de achtste eeuw kennis was omtrent 

het smeden van ijzer. Lukeni bracht 

waarschijnlijk, net als de 

Mafulamengo, de kennis mee over een 

nieuwe techniek. In het Kongo 

Koninkrijk, ook voor de komst van de 

Europeanen, werd bij het 

overhandigen van de investituur een 

ijzeren armband gebruikt, de malunga. 

Deze armband gaf symbolisch het 

eeuwige, cyclische Koninkrijk weer 

(Thornton 1992; Randles 1967). 

                                                           
24 Lees: hoofdstuk II   maatschappelijke structuren  sociaal. 
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Afonso, de koning die het katholicisme als staatsgodsdienst invoerde, gebruikte ook de 

smidsmythe om zijn heerschappij te legitimeren, want dit kon niet louter erfelijk. Tijdens zijn 

streven naar de troon was zijn meest geduchte opponent zijn halfbroer. Toen het op een groot 

gevecht uitdraaide in Mbzana Kongo werd het leger van zijn halfbroer verslagen. Volgens 

Afonso kwam dit door de verschijning van Sint-Jakobus de meerdere. Hij zag namelijk een 

visioen van de heilige die zogenaamd de Moren versloeg op het Iberische schiereiland en zo 

het Christendom in Europa bracht. Hierdoor legitimeerde hij zich voor de Europeanen als 

Christelijke monarch en als een traditionele Congolese overwinnaar. Voor de laatstgenoemde 

was hij namelijk een superieure overwinnaar doordat hij zijn halfbroer met geweld had 

verslagen en bracht hij ook een nieuwe vorm van “wijsheid” naar het rijk, namelijk het 

Christendom. Hij liet een wapenschild ontwikkelen waar al deze elementen in terug kwamen. 

Het werd in 1541 door Antonio Godinho opgenomen in het wapenboek “Livro do Torre do 

Tombo”  (Fromont 2013, 33). 

Op het rode wapenschild zijn vijf zwaar gepantserde armen te zien met zwaarden in een 2-1-2 

verhouding. Het schildhoofd heeft een blauw kleur met een wit leliekruis tussen vier gouden 

St-Jacobschelpen. De witte schildvoet is gedecoreerd met een klein blauwe schildje met vijf 

penningen in dezelfde verhouding als de zwaarden. Deze staan tussen twee inheemse 

handtrommen en twee inheemse nkisi figuren. Op het schild staat een gouden helm afgebeeld 

met vijf tralies en rood-gouden helmkleden, gekroond met een kroon met vijf fleurons en als 

helmteken de vijf armen uit het wapen. De zwaarden verwezen naar Sint-Jakobus en de 

overwinning van Afonso, tevens gaf het ook Congo Rictari weer. Men kan stellen dat de 

verscheidene leliekruisen verwijzen naar het christendom en specifiek naar bepaalde ordes. Met 

het kruis in het schildhoofd kan hier het kruis van de Orde van Aviso weergegeven zijn. De 

Jacobsschelpen verwijzen dan weer mogelijk naar de Orde van St. Jacob van het Zwaard. De 

zwaarden in het wapenschild kunnen ook symbool staan voor deze orde. Ongetwijfeld staat het 

aantal vijf, wat herhaaldelijk voorkomt, voor de vijf vazalstaten. Maar ook in het wapenschild 

wordt de dichte link met de inheemse cultuur weergegeven. Schelpen hadden namelijk ook een 

spirituele betekenis, aangezien ze stonden voor de cyclische tijd en voor de vier monumenten 

van de zon. De zogenaamde simbi, onsterfelijke geesten van machtige mensen, verbleven soms 

in schelpen. Een andere betekenis van de schelpen had bovendien te maken met de schelpen als 

betaalmiddel. Zo zouden de schelpen ook de rijkdom van het koninkrijk kunnen weergeven. 

Andere inheemse elementen waren de nkisi-figuren en de muziekinstrumenten (Fromont 2011a, 

140).  Frappant is de houding van de idolen in de niombo-positie. De term is afgeleid van de 
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niombo-mummies die tijdens de negentiende en twintigste eeuw vaak werden vervaardigd in 

Congo. Het betreft kolossale figuren waarin belangrijke mensen werden begraven met behulp 

van een speciale techniek. In deze figuren is de oude symboliek van de vier monumenten van 

de zon terug te vinden. Met de rechter arm naar boven en de linker naar onder wordt de link 

tussen het leven en de dood weergegeven. Vaak is de lengte van de pop even lang als de breedte 

van de armen wat refereert naar de symbolische kruisvorm van de vier monumenten van de 

zon. Ook de leliekruisen aanwezig op het schild verwijzen naar het oude geloof met alweer het 

kruispunt tussen de levenden en de doden. Een niombo had ook als bedoeling om de 

gemeenschap te beschermen tegen hekserij. De weergave van deze positie op het wapenschild 

kan men bijgevolg interpreteren als een bescherming voor het rijk en de weergave van het oude 

geloof. Alsmede worden de gerespecteerde voorouders weergegeven en geëerd die zouden 

leven binnenin deze beeltenissen (MacGaffey 1977, 172-178; Volovka 1981). 

      

 

 

De zwaarden waren dus zowel in de inheemse betekenis als in de nieuwe christelijke betekenis 

een statussymbool. De Congo mensen konden namelijk aan deze objecten hun eigen traditionele 

symboliek koppelen. Hierdoor werden al gauw de zwaarden en andere Europese elementen 

geïntegreerd in de Congolese cultuur. Ook stelde dit de Kongo edelman gelijk met de  Europese 

edelman aangezien ook in Europa zwaarden werden gedragen door voorname personen.  

De zwaarden, vervaardigd uit ijzer, gaven dus zo de symboliek van de ontstaansmythe van het 

rijk weer. Eveneens werden er in de onderdelen zelf herkenbare elementen teruggevonden. De 

typische S-vormige pareerstangen gaven zo de symboliek van de transitie van de levende 
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wereld naar het dodenrijk weer. Deze symboliek werd ook teruggevonden in de kruisvorm van 

het zwaard op zich alsook in de typische kruisperforaties bij de Portugese zwaarden. De 

pareerstangen eindigen hier namelijk in een afgeplatte cirkel geperforeerd met een kruis. In 

Europa verwezen deze perforaties naar het Christendom en was het zodanig aangescherpt dat 

men het ook functioneel als extra wapen kon gebruiken (Daehnhardt 1997, 255). De motieven 

met crucifixen en kruissymbolen brachten zo lokale ideeën boven van regeneratie en het 

kruispunt tussen de ene wereld en de andere wereld, namelijk de vier monumenten van de zon 

(Fromont 2011, 56). 

 

 

 

Het zwaard werd voor de Bakongo een essentieel symbool van macht en kreeg later de naam 

Mbele a lulendo of machtszwaard. De ingevoerde Iberische zwaarden werden als prototype 

gebruikt om deze symbolisch geladen zwaarden te ontwerpen. De typisch S-vormige 

pareerstangen werden gelinkt aan de traditionele niombo-positie. Deze werd zoals hierboven 

vermeld ook op vele nkisi figuren teruggevonden. De zwaarden kregen dan ook steeds meer 

een antropomorf uiterlijk. De pommel werd geperforeerd met twee gaten, zo representeerden 

ze een gezicht en de S-vormige pareerstangen gaven de armen weer. Samen gaf dit het een 

uitzicht van een menselijke figuur. 

Bij het gebruikt van de mbele a Lulendo refereert deze positie ook naar de macht die de chef 

heeft over zijn onderdanen. “Met zijn opwaartse beweging prijst het wapen de wet (yamba 

mambu). Met zijn neerwaartse beweging kalmeert het de gemeenschap (lembika kanda)” 

(Thompson en Cornet 1981, 62-63). In andere woorden, door een crimineel terecht te stellen, 

krijgt de gemeenschap de vrede terug die de crimineel heeft verwoest – op deze manier kalmeert 

het. Door de wet te prijzen met de ene hand en het voltooien met de andere verwijst dit naar de 

aspecten van het protocol van de chef; wanneer een chef een probleem bespreekt met zijn 

zwaard in de hand, houdt hij de mbele opwaarts. Wanneer hij klaar is met praten en zeker is dat 

alles wat hij gezegd heeft begrepen is, laat hij zijn wapen zakken – en dit betekent vrede 

(Berardi 2004, 42).  

De symboliek geassocieerd met het zwaard is rijk en polyvalent. De mbele a lulendo zwaarden 

reflecteerden dan ook hun eigen wereldbeeld. De steeds meer antropomorfe zwaarden 
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refereerden ook naar de danspassen die werden gemaakt tijdens de Sangamentos.25 De mbele a 

lulendo kan enkel het eigendom zijn van de chef en wordt gezien als het spirituele hart van zijn 

macht. Er werd zelfs geloofd dat de chef zelf verbleef binnenin het zwaard. Zo was het niet 

enkel een uitwendig symbool van zijn macht maar kreeg het ook een spirituele dimensie. 

Wanneer het niet in gebruik was, werd het zwaard dan ook zwaar bewaakt. Als er iets zou 

gebeuren met het zwaard zou er rampspoed komen over de chef en zijn heerschappij (Berardi 

2004, 42).  

Niet enkel in het dagelijks leven werden de zwaarden gebruikt maar ook tijdens speciale 

gelegenheden. De machtszwaarden werden namelijk niet enkel gebruikt door lokale 

dorpshoofden en gouverneurs maar ook door de Koning van het rijk. Het was een belangrijk 

onderdeel van de regalia en werd gebruikt in kroningsceremonies als investituur (Vandehoute 

1973, 41-41) en tijdens rituele dansen (e.g. Sangamentos) alsook bij executies. Kongo edelen 

leenden dus centrale attributen van de Europese edelman en interpoleerden die in regalia die 

hun eigen wereldbeeld reflecteerden.  

 

 

 

Na de eerste contacten met de Europeanen werden vele elementen overgenomen door de 

Bakongo. De regalia van de Koning werden uitgebreid met Europese elementen zoals o.a. het 

zwaard. Volgens Dapper (1616) waren zwaarden en sabels een paar van de meest geïmporteerde 

producten vanuit Nederland. Ook Jean François de Rome schrijft in 1648 dat de wapens in grote 

hoeveelheden werden geïmporteerd door de Portugezen en de Nederlanders (de Rome 1648, 

116). De Portugezen zorgden voor de aanvoer van verscheidene attributen die ook aan het hof 

in Europa als regalia werden gezien. Toen Wannyn Angola bezocht in 1937 en de koninklijke 

schatkist werd gepresenteerd, troffen ze niet veel authentieke erezwaarden aan. Slechts één 

zwaard uit een moderne keizerlijke garde. De koning ontkende dat deze ooit waren ingevoerd. 

Hierna biechtte een minister op dat de echte afstammelingen van het Kongo Koninkrijk deze in 

hun bezit hadden. Zij wilden niet dat een andere koning, die volgens hun onwaardig was en 

geen recht had op de troon, deze droeg (Wannyn 1961, 63).  

De mbele a lulendo was onmisbaar voor de prestige en trots van de leiders. Als een leider deze 

niet meer had, aarzelde hij niet om zichzelf te vernederen om er een te verkrijgen. Wannyn 

                                                           
25 Lees: gebruik in ceremonies en rituelen  Sangamentos. 
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getuigt van zo een gebeurtenis: “op een dag, tijdens een openbare dans, kwam een oude leider 

naar ons toe. Hij was sinds zijn jeugd verdreven van het land en ontdaan van zijn onroerend 

goed. Hij smeekte om het zwaard, dat wij eerder hadden gekregen, even te lenen.” (Wannyn 

1961, 67 ). 

De symboliek van het dragen van en zwaard leeft dus nog steeds in het huidige gebied. Nog 

een voorbeeld hiervan speelde zich af op 29 juni 1960, wat de vooravond was van de 

onafhankelijkheid. Een Congolese man liep langs de limousine van Koning Boudewijn I en stal 

zijn erezwaard. Het moment werd vastgelegd op camera door Robert Lebeck. Deze daad van 

majesteitsschennis gaf het Afrikaans nationalisme weer en het terugnemen van de macht door 

de Afrikanen. Men spreekt nog altijd van het “Afrikaans moment” refererend naar deze 

gebeurtenis.26 

 

 

 

 

Tijdens de inwijding van een vorst werd samen met de overhandiging van de rijksinsignes 

ritmische geluiden gemaakt die klonken als het smeden van ijzer (Thornton 1992, 60). De 

jezuïet Mateus Cardaso, die deze ceremonie neerpende in 1622, schreef dat het geluid bekomen 

werd door twee aambeelden tegen elkaar te slaan. Soms werd zelfs ijzer gesmeed ter plekke. 

De koning kreeg zijn malunga armband dat symbool stond voor het rijk, want net als de 

armband was ook het rijk van ijzer (Brásio 1988, 492). Symbolisch stond dit allemaal voor de 

monarch die als koningsmid het land zou smeden. Net zoals in vele Luba- en Kubamythes 

                                                           
26 http://www.strangehistory.net/  search for “swords Congo”  article “Stealing Swords in the Congo” by 
Beach Combing in Contemporary. 

http://www.strangehistory.net/
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werden dit smeden metaforisch getoond om de connectie weer te geven tussen religie politiek 

en technologie (Dewey en Childs 1996, 62). Men overhandigde ook het autoriteitszwaard om 

zo het insigne van het rijk te beschermen samen met kruisbeeld en nog andere traditionele 

attributen (Wannyn 1961, 65-66; Randles 1967; Thornton 1992). 

De regalia van de vorsten werden uitgebreid bij de komst van de Portugezen. Zo verschenen er 

nieuwe elementen, zoals o.a. de zwaarden, de kruisbeelden, de kroon en de kledij. Deze stonden 

allemaal op inventarissen die werden geïmporteerd uit Portugal. Het militair uniform was 

namelijk van belang bij officiële zaken die publiekelijk plaatsvonden voor het verzamelde volk 

en werden zelfs tot in de twintigste eeuw gedragen (zie afb. 114). Vroeger werd de mbele a 

lulendo aan de linkerkant opgehangen door middel van een koord fijn raffia door de twee 

openingen in de platte kop, of gebonden aan de cirkelvormige groef van de pommel. In meer 

recente tijden stond hij aan de rechterhand (Wannyn 1961, 66). 

 

 

 

 

 

De mbele a lulendo was ook een van de belangrijkste attributen tijdens de zogenaamde 

“zwaardendans” uitgevoerd door de chef. Zo werd bijvoorbeeld ter gelegenheid van de wijding 

van een luipaardhuid deze dans uitgevoerd. Op het geluid van inheemse trommels danste de 

chef beginnend bij de drempel van zijn huis, al leunend met zijn rechterhand op het zwaard, 
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richting het lichaam van de luipaard. Deze lag op een ceremonieel bed met vele spreien en 

dekens. Hij bewoog met een schokkerige beweging en had een vastberaden blik. Elke acht of 

tien passen stak hij het zwaard omhoog tot schouderhoogte en maakte vervolgens een draai. Na 

dat hij het ceremonieel bed voldoende benaderd had, zette hij zijn voet op de voorkant van het 

hoofd van de luipaard en drukte de punt van het zwaard in de grond. De grond of onderwereld 

was de symbolische verblijfplaats van de voorouders die de wijding moesten goedkeuren ( 

Wannyn 1961, 66). 

 

 

 

Vroeger werd de mbele a lulendo gebruikt voor standrechtelijke executies in gevallen van 

majesteitsschennis. Bij grote openbare feesten of tijdens begrafenissen was het niet ongewoon 

om een orgie aan te treffen waar overspel werd getolereerd. Alleen de eerste vrouw van de chef 

moest gerespecteerd worden. De schender van dit belangrijke principe werd dan ook 

onmiddellijk onthoofd door een mbele a lulendo (Wannyn 1961, 66). Volgens Wannyn werd 

hierna het hoofd gestikt op een paal voor het huis van de chef. Zoals reeds boven al werd 

aangehaald zorgde de terechtstelling van de crimineel voor het terugbrengen van de vrede die 

hij verwoest had, wat symbolisch gelinkt werd aan de niombo-positie van de pareerstangen 

(Berardi 2004, 42). 

Aan het hof kon vroeger de hoogwaardigheidsbekleder een plechtige samenkomst niet verlaten 

zonder het punt van zijn zwaard in de dij te drukken van een van zijn slaven die aan zijn voeten 

zat. Het protocol eiste ook dat de slaaf zelf het mes afkuiste aan zijn lendendoek (Wannyn 1961, 

66). 

De term mbele a lulendo zou mogelijk afkomstig zijn van de zwaarden die werden gebruikt 

door de Lulendo. Dit was een speciaal soort ambt en hoofdmanschap, ontstaan in 1880, die 

trachtte de handel buiten Europese controle te krijgen en de lokale handel een boost te geven. 

Hiernaast bestond hun voornaamste taak uit het ritueel executeren van criminelen op het 

marktplein (MacGaffey 2010, 339). Het waren dus “de zwaarden van de Lulendo” of de 

“zwaarden van de autoriteit”.  
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Voor de aanvang van het christendom in het rijk werden deze krijgshaftige dansen uitgevoerd 

tijdens de oogst als eerbetoon aan de goden en om voorspoed en overvloed te vieren. Ook in de 

naburige vorstendommen werden deze rituelen opgevoerd. Na de christianisatie kregen de 

dansen een nieuwe betekenis. Ze veranderden van aard, doel en vorm. In deze periode linkte 

men de dansen aan katholieke feestdagen en heiligvieringen. Het werd een manifestatie van de 

politieke hiërarchie waarbij taxen moesten betaald worden (Fromont 2011, 51-53). Tijdens 

beide periodes werden sangamentos ook uitgevoerd ter voorbereiding van oorlogen en bij 

machtsvertoon bij diplomatieke bezoeken (Thornton 1991, 1112). 

Het woord sangamentos was afgeleid van het werkwoord kusanga, wat springen betekende in 

het Kikongo. Deze benaming refereert naar de bewegingen die de dansers maken (Fromont 

2011, 51). De armen werden op en neer bewogen die zo de waarde en agressie demonstreerden 

van de krijgers alsook de aloude betekenis van de niombo-positie. Volgens een beschrijving 

van het fenomeen door Girolamo Merolla da Sorrento uit de late zeventiende eeuw, bestond de 

dans uit twee delen. Er werd een combinatie gemaakt van de twee werelden: de oude, inheemse 

wereld en de nieuwe christelijke wereld. De Bakongo zagen deze vereniging als een deel van 

hun geschiedenis en een deel van hun eigen cultuur. Aldus werd dit weerspiegeld in de 

sangamentos dans.  

Tijdens het eerste deel van de dans droegen de dansers traditionele kledij en wapens die de oude 

wereld representeerde, gesticht door Lukeni. Tijdens het tweede deel werden echter Europese 

kleren en wapens gedragen, zoals zwaarden en sabels. Dit deel representeerde het tweede deel 

van hun geschiedenis, de nieuwe wereld, waarin het katholicisme werd ingevoerd door Afonso 

(Fromont 2011, 53-54). 

Deze gebeurtenis werd door vele missionarissen gedocumenteerd en werd zelfs geschilderd 

door Bernardino Ignazio in 1740 (zie afb. 82). In 1731, toen het koninkrijk al sterk 

gedecentraliseerd was, bezat de koning in Mbanza Kongo nog steeds wat attributen. Thornton 

schreef in 1992 dat toen Anton Felice da Cortona de koning bezocht, hij met zijn zwaard in de 

hand de sangamentos dans leidde (Thornton 1992, 59). 

Het antropomorfe uitzicht van de mbele a lulendo doet denken aan de danspassen van de 

sangamentos.  
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Volgens Vandenhoute behoorden de zwaarden tot het exclusieve bezit van de dorpshoofden. 

De zwaarden werden tijdens de investituur overhandigd samen met de andere regalia. Hij stelt 

dat ze enkel als erewapen of mbele a lulendo werden gebruikt bij speciale gelegenheden, 

bijvoorbeeld executies. Na de dood werd de chef begraven met zijn kruisbeeld rond de hals en 

zijn wapen meestal opgehangen aan de rechterheup (Vandenhoute 1973, 41-42). 

Archeologische vondsten, zoals die van Kindoki in 2013 en van Ngongo Mbata in 1938, tonen 

aan dat de elite begraven werd met deze machtszwaarden. Zo zou ook een zwaard deel geweest 

zijn van de funeraire regalia van Álvaro III in 1622 (Fromont 2011, 60). 

De zwaarden werden met veel pracht en praal geplaatst in het graf van de gerespecteerde leider 

(Wannyn 1961, 67). Wannyn schreef in 1961 dat in latere periodes het zwaard gecementeerd 

werd in het graf zodat het gevest er nog uitstak. Volgens Berardi werd het zwaard in het graf 

gestoken gedurende een bepaalde periode tijdens de transitie naar een nieuwe chef, als een 

grafmarkering. Daarom zijn volgens hem vaak de punten niet bewaard want deze corrodeerden 

sneller door voor een onbepaalde duur in de grond te zitten (Berardi 2004, 42).   

Een hypothese voor deze twee verschillende gebruiken van zwaarden in een grafcontext is het 

bestaan van een omschakeling. In de tijd van de centralisatie van de hoofdstad hadden alle 

gerespecteerde edelen een zwaard. Het was een persoonlijk goed dat niemand anders kon 

bemachtigen. Iedereen moest immers zelf macht verwerven door verovering, dit kon namelijk 

niet door een erfelijk systeem. Het meegegeven van zo een zwaard in een graf, gaf zodoende 

de sociale positie weer van de eigenaar d.m.v. een visueel voorwerp (Brasió 1988, 489).  
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In de latere periodes, tijdens het verval van het rijk, werd de productie van de zwaarden geringer 

en ook de invoer hiervan. De provinciale steden stelden niets meer voor en versnipperden in 

allerlei kleine dorpen. Meer en meer maakte men gebruik van een erfelijk systeem. Door de 

steeds armere leiders waren er geen middelen om nieuwe zwaarden te produceren. Deze werden 

dan ook van generatie op generatie doorgegeven. De mbele a lulendo kon enkel het eigendom 

zijn van de leider en werd gezien als het spirituele hart van zijn macht. De chef verbleef ook 

binnenin het zwaard als een soort nkisi. Zo was het niet enkel een symbool maar ook werkelijk 

een deel van de chef (Berardi 2004, 42). Wanneer de chef stierf, leefde de chef voort in het 

zwaard en werd bewaard als cultobject. De zwaarden werden desondanks toch even met de punt 

in de graven gestoken om voor de reis van de chef naar het geestenrijk te zorgen d.m.v. de 

niombo-positie van de pareerstangen.  

Hier is duidelijk sprake van twee verschillende periodes waarin het aanzien van het zwaard 

echter niet veranderde, maar wel het gebruik ervan in een grafcontext. Deze zijn weliswaar te 

wijden aan economische en politieke veranderingen en de instabiliteit van het rijk. In de laatste 

periode treffen we ook geen Europese zwaarden aan, maar eerder inheemse producten. Er vond 

een hercontextualisering plaats van de zwaarden, maar de betekenis veranderde niet. Het bleef 

een persoonlijk object die de macht van die ene persoon weerspiegelde.  
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Het Kongo Koninkrijk werd gedefinieerd door het mutatieproces waarbij Europese elementen 

werden geïntegreerd in de inheemse cultuur. Het proces verliep soepel doordat de christelijke 

elementen inheemse ideeën omtrent hun eigen ideologie opriepen. Afonso I had dit goed gezien, 

hij bevestigde door de invoering van het katholicisme zowel zijn macht voor de Europeanen als 

voor de inheemse bevolking. Het Europese elitesymbool, het zwaard, werd integraal 

overgenomen. Samen met de kruisbeelden zijn dit zeker de twee Europese elementen die het 

meest geïntegreerd zijn in de gewoonten van de Bakongo (Wannyn 1961, 67). 

De symboliek achter het zwaard voor de Bakongo is te herleiden naar de inheemse gedachten 

over ijzer en hun eigen theologie die in de vorm van het zwaard weerspiegeld werden. Ook de 

rituelen die werden uitgevoerd met de zwaarden reflecteerden deze symboliek.  

In ieder geval zijn de zwaarden oorspronkelijk afkomstig uit Europa. Volgens Dapper (1616) 

waren zwaarden en sabels een paar van de meest geïmporteerde producten. Ook Jean François 

de Rome schrijft in 1648 dat de wapens in grote hoeveelheden werden geïmporteerd door de 

Portugezen en de Nederlanders (de Rome 1648, 116). Volgens Wannyn moet er echter een 

onderscheid gemaakt worden tussen de mbele of de spata en de echte mbele a lulendo. De mbele 

waren volgens hem de ingevoerde producten en de statussymbolen, terwijl de mbele a lulendo 

inheems waren en een bovenaardse connotatie kregen (Wannyn 1961, 65). Ook Vandenhoute 

maakt een onderscheid en stelt dat de zwaarden onderdeel waren van de investituur van de 

leiders, maar enkel als erewapen of mbele a lulendo werden gebruikt bij speciale gelegenheden 

(Vandenhoute 1973, 41-42). Hier wordt ervan uitgegaan dat het wel om eenzelfde wapen gaat, 

maar dat het een andere betekenis krijgt in een andere context.  

Ik volg de hypothese van Vandenhoute. Vermoedelijk maakte het niet uit of Europese of 

inheemse zwaarden werden gebruikt. Ik denk dat er eerder een verschil zat in het gebruik als 

machtssymbool en ritueel wapen, en mogelijk ook in de chronologie. Ten tijde van de 

Portugezen werden er Europese zwaarden gebruikt. Later toen deze schaarser werden, begon 

men inheemse kopieën te maken die meer letterlijk hun eigen ideologie weergaven, zoals te 

zien is door het steeds meer antropomorf uitzicht dat de zwaarden kregen.  

De term mbele a lulendo is mogelijk afkomstig van het ambt van de Lulendo, waarbij de 

Lulendo ritueel een crimineel terechtstelde. De macht van de Lulendo was als het ware effectief 
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aanwezig in het zwaard. Deze personen die trachtten de handel terug in eigen handen te krijgen, 

gebruikten vast geen Europese zwaarden, maar eigen inheemse zwaarden. Hoewel de term 

stamt uit het eind van de negentiende eeuw, gaat de gedachtenis van het zwaard veel verder 

terug. De notie van het zwaard als onderdeel van de uitdossing van de machthebbers bestond 

namelijk al langer. Voordien werden ook Europese zwaarden gebruikt om te executeren, later 

werden dit echter enkel inheemse zwaarden. Vandaar dat de term mbele a lulendo meer 

geassocieerd wordt met inheems vervaardigde zwaarden.  

Volgens Berardi vermengden Bakongo smeden Portugese klingen met eigen ontworpen 

gevesten (Berardi 2004, 42). Volgens hem was het zwaard uit de collectie van Drs. Nicole en 

John Dintenfass echter helemaal inheems aangezien het een hoge concentratie ijzer had. De 

zwaarden van Kindoki waren allemaal vervaardigd uit hetzelfde harde metaal met een hoog 

hematietgehalte. Dit zou volgens Peter-Michael Boyd het gevolg zijn van een onvoldoende 

carbonisatie tijdens het smeltproces, wat wijst op een inheemse productie (Berardi 2004, 42).  

Daarom bestaan de zwaarden vermoedelijk uit Europese gevesten met inheemse klingen. 

Argumenten hiervoor zijn o.a. het hoge hematietgehalte van de klingen, de duidelijk Europese 

gevesttypes, de mogelijke reparaties en de rare verhoudingen. Een uitblinker was het zwaard 

uit tombe 6. Misschien betreft het hier een volledig inheems zwaard of een volledig Europees 

zwaard. 

Er is dus een relatieve chronologie vast te stellen. Volgens mij werden eerst volledig Europese 

types gebruikt. Later werden de zwaarden gerepareerd met inheemse klingen of overgebleven 

Europese klingen, hierna werden dan weer inheemse gevesten vervaardigd en samengezet met 

inheemse klingen of Europese klingen die nog steeds in de omgang waren, of die door de 

koloniale periode weer aanwezig waren in Bas-Congo. Door het samenzetten van objecten met 

een verschillende ouderdom, zijn de dateringen van de museaobjecten soms foutief.  

Dit is allemaal beargumenteerde speculatie. Om dit te bewijzen zou er een XRF studie moeten 

worden uitgevoerd op zowel de gevesten als de klingen en zou er een vergelijking moeten 

gemaakt worden met XRF-resultaten van andere stukken uit andere collecties. Misschien 

kunnen echte inheemse wapens, zoals de werpmessen, de vingerafdruk weergeven van het 

inheemse metaal. Binnen de duur van deze studie was het helaas onmogelijk om XRF uit te 

voeren. Doordat er waarschijnlijk geen tot weinig van dergelijke studies zijn uitgevoerd, zou 

de zoektocht en het vergaren van deze een uitermate moeilijk werk worden.  
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De vraag is nu echter in welke vorm de zwaarden werden begraven. Werden deze begraven in 

de vorm van een statussymbool? Of in de vorm van een mbele a lulendo, ergo een zwaard met 

een bovenaardse connotatie? Waarschijnlijk werden deze begraven in beide betekenissen. De 

zwaarden werden zowel begraven om de status van de persoon weer te geven, als om hun ritueel 

te begeleiden naar het hiernamaals. Een soort van laatste ritueel dat werd uitgevoerd door de 

chef, namelijk zijn eigen transitie naar het dodenrijk. Het zwaard was een persoonlijk object en 

het was dan ook logisch dat het zwaard samen met de eigenaar werd begraven. Het was een 

hercontextualisering van het zwaard: eerst als deel van de investituur naar uiteindelijk een 

grafgift. Maar het was in feite geen grafgift, maar een essentieel onderdeel van de persoon dat 

zijn macht representeerde . 

De overgang naar het begrafenisritueel waarbij het zwaard niet werd meegegeven maar 

gedurende een korte periode met de punt in het graf werd gestoken, behoort vermoedelijk meer 

tot de latere periodes. Hierbij werden de zwaarden gezien als echte nkisi die de geest van de 

leider bevatten. Hierbij werden lokale zwaarden vervaardigd, geïnspireerd op de zestiende-

eeuwse Europese, die meer letterlijk deze symboliek vertaalden.  

Samenvattend kan men stellen dat de zwaarden uit Kindoki allemaal Europese gevesten hebben, 

met uitzondering van die uit tombe 6 die mogelijk ook van inheemse makelij kan zijn. 

Vermoedelijk zijn alle klingen inheemse producten gezien het hoge hematietgehalte. De 

zwaarden zijn meegegeven in de graven zowel als ritueel als om de status van de persoon weer 

te geven. De spata waren statussymbolen alsook mbele a lulendo-zwaarden. Niet in de nauwe 

betekenis van de mbele a lulendo, waar enkel inheemse zwaarden er deel van uitmaken, maar 

ook in de rituele betekenis die al voor de komst van de Europeanen aanwezig was. Het linkte 

door zijn vorm de wereld van de doden en die van de levenden samen. Op deze manier werd de 

overledene zowel als een christelijke monarch en als een echte oorspronkelijk Kongo chief 

begraven. 
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